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 عال 1/3 نام

 اانا" عاقل كمل
5 

 < هجذص

 9 دحر 1
 هاه لوا
 0 اك

 737ه تل 5 2
4-7 ) 

6 
 457 2 75 -_دح

22 22 15 1 2 

 27 ةلقعأأر ل [جتطانخارم 1ك [انانولنط 25
 مح

 هلأ

7 
 ام

 4 2 1 طع 81هلمطممم (ءمزعع ةطصغعمم آاكتعمهج (ب011ءعءامم 1-0 كح 1ل

 50 |[ ةح" 2
 احزا خرح نص انو احادح هه فقسو اسا *>ج

 اًضصح يح اشعه |ههن ميص هيض فق هأ

 ىو هقن ةيقيزو انخه»و انفكحسي بثح بف انزخونو

 مي حمح ازحدصه هك |ههد همن حج اندم هم هم

22 0 

30 
7 
 2 ب

 .0 ؟ هركحدهركلا هلل ىكهسو اصيح تهمشحمجم

7 
02 
 لصحممصع كاطع هجقاكك عمم للك ؟مانصمع, 60 5

 كف 1
0 

 معمل, مالقغعع, هزت عيرحرت طعمصح اب ةص اكتم
57 
 ةرحزدعمزج توعد 1غ عم طلصحخعلا هع طعتدعالب ه- ف 5 محجر

 22 كنك ةهمجتلطتصع هدنغ هأ زغ, ةطمانلل ءءولتجع
 ل 0 ماكنت

 الجوع (ةزطع ىتلل اطمكتع م تككتع ةصقكتتعات اجعامتتع :
) - 

 حر كحل رم

7 

 نول حكت عدوصحع نتاحاتصمل هك 1غ (ةزاطع اطحل م7

 0 مدح

 تماحادعل 2 ةدص عانقت“ ا عع ةانعاج 2 معاجم احع

 ظ اطعال ةصهغاط عصحم ةهنحل "عععاكتع نع 101 ملكت ت5 0

 24 نمل لع طومواع زذ :ةةتعصعل0. 50 طع 1 1

 1 لصعمل ةصع هصكحصع النار ؟عوحمكتعد غطغعمع 4

 5 هصهغ لح عصحمم, للوتمللع هن هنطعحتىعب ةطملل 5

 2 اجاصحمعأإ1 معععلتع لعصح اص لماناحأع 25

 077 222 13 13 د محور < دج دج ر >> 2 محرر > كح 32 9
 ا ا





 رباذإلا كراش
 [ةيجروتيل ةيناحور ةيتوهال ةعوسوم]



 ثارتو حيرات ةنراوملا ةلسلس

 قفحت فد ودلا نافطسأ كترطنلل (2 - 1) نسادقألا ةراتف' ل

 .ينوترشلا يروخلا ديشر
 هس راوملاو ةحارحلاو ةدرملا لضأ ىف ةنهارلا نيفارتلا- 2

 58 «ص 6 نايرد فسوب نارطملل

 نآلا ىلإ نامزلا ميدق نم نانبل لبجب. مهلالقتساو ةئراوملا لصأ - 3

 الا م 01 1 سلا فسوي (هننقت  نايرد فسون نازظملل

 اهلصأ يف يخيرات يدقن ثحب ؛ةينوراملا ةفئاطلا رمأ ةقيقح - 4

 5 12 «ص365.نايرد فسوي نارطملل اهلاوحأو اهتنايدو اهمساو
 نيشفلا هلاك :فدسسمو ةقراوملا نع ةاماخملا تانك -5

 5121 00 :ننارودلا ءارفا

 هتالحرو كيوحلا سايلا كريرطبلا ةريس «رابسلا بكوكلا - 6

 سفقلاو ةقيبح سرطب روينيسوملل سيرابو لوبنطسا ىلإ

 10 .يناتسبلا نيطسوغوأ

 2 ةبنكمو راد

 نائبل - لمبج



 1 ثارتو خيرات ةنراوملا ةلسلس

 0” رطيلا

 :رئلأ رق ||| كراس
 [ةيجروتيل ةيناحور ةيتوهال ةعوسوم]

 ينوترشلا يروخلا ديشر قينحت

 لوألا ءزجلا

 نويلبيب ةبنكمو راد

 نانبل - ليبج



 ةظوفحم قوقحلا عيمج - 8

 5 نويلبيب ةبتكمو راد
 سرطب رام يح - نييميرملا قيرط
 نانبل - سولبيف/ ليبح

 09/546736 :ف 09/540256-03/847633 : ه
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 كر يروخب ديشر
 فس سيف ةيلكى رالف ا يرد يذبل تبرك

 اخو



 عباطلا نبطخ
 مس سمس يي ج1 مس

 باتكلا رشنل يعادلا يف
 نب سايلا نب لئئاذيم نب هللا دمع نب ديشر ىلاعت هيلا ريقفلا دمعلا لوقب

 ةكرت ام ةعاذا ىلع يصرح نا ييانبللا يلوترشلا يئارلا نيهاش يرونحا نبا فسوي

 ةليلللا راثالاو ةسيفنلا فيلآنلا نم مهئوارلعو مهاضافا ُهفّلَخو ةنراوملا ريهاشم

 ةمألعلا ذلا بيطلا انيبال سادقالا ةرانم باك ة رم لوال عبطا نا ينلمح

 بترلاب هّقفتلا دارا نم لكت ليبسلا ريست يف ةبغر يهيودلا نافطسا كريرطبلا

 لالز هنم فشتريو ةلسهنم دري نا ةينيدلا دئاقعلاو ةيسنكلا سوقطلاو ةيعسلا

 تدر ةريسبلا طالغالا نم هيف اب ةعبطا نا نسحتسا مل يا ريغ ٠ ةيفاصلا ملاعتلا
 نا نود هلاح ىلع كلذ ادع ايف ةتيّقاو ةيبارعالا دعاوقلا فلام ام لك نم

 ءافولا لاك وهو ىلاعملا راهظا ةجاح هن هتضتقا ام ىوس همف رييغت ثادحال ضرعتا

 هللا ٌةمحر فلاوملا قي

 راشنالا نع ةذوخأملا:ضوصنلا غم ناك ىلع لمتشي باتكلا نا اعو

 ىلا ةخسألا تناكو هضقن وا هتانثا ىمحوت ال 2 فلاواا اه ءاج ةيهلالا

 انسياب ىمأ نا الا :يضتقا ثياالا .متارم- نينا هال 1/1 لا حبلا
 اهعضاوم يف اهتعجارم لهست ىتح تاحفصلا لفسا يف كلذ قلعاد

 يري رطبلا مالا ىلا ةخسن ةنم تعفر لوالا ءزإلا عبط نم غرف الد

 ىنثا هثحامم يف رظنلا نعماو كريرطبلا ديسلا انيبا ةطمغ هعلاط نا دعب و لياخلا

 موسرم لاسراب مركستو تونهكلا لاجرل زجاعلا اذه اهب ماق يتلا ةمدخلا ىلع

 :رركذملا موسرملا صن اذهو باكا هب ر دصإ نا ارمآ ليلج
1 



 051111111111000 0-لا مممماماا يم للى

 ةك اطنالا ةنراوملا ةكريرطب

11110131115 5 

111 
 هسستل © سس

 مرتحلا ىنوترشلا يروللا يدنفا ديشر ملعملا اندلو ةرضح ىلا

 ةيلوسرلا ةكربلاو مالسلا زيزعلا نإلا ابيا

 كارب رطبلا ةمالعلا رشعلا ر ادم كتاتك شن 0 1

 مك الوا 1-5 اروم>و 2 ال1 ل 5 طلا يعيودلا نافطسا

 د رف باتكلا اذهو ال ا يوبالا ناضر كد نم مكل انأو الاسج <انث

 هلثم ىلا ةقافلا ةدش عم ةيبرعلا ةفللا يف هلاونم ىلع جسني ملو هباب يف
 ءاملع رباكأ نع ةروثأملا ةراتخلا حورشلاو ةدهارلا قئاقحل اًمماج اًباتك
 ةديدلا دئاقعلاو ةيقرشلا تايجروتمللا رما يف نيّدَمحْلا لضافاو ةسئكلا

 دئارد هعدوأو هلضفو هماع نودع هللا ةحمتو كفل وأ هش ضافا دقو

 يلا ةدممأا هرآثا ن ا ىتح ةيماسلا هثحاسو ةيلاعلا ا

 لع هك كافرا 45 30 تاس رو فيلح قلو هلضف قطنت

 هراثا تناك املاط دّقلو . هسنج ءانبا نيب اهقاطن عيسوتو فراعملا رشن

 7 ةردانلا ةيطللا ستككلاو قاروالا نوطب يف ةنوفدم ةلدإا هذه

 ار ماجا اقياطم 000 كم اعمل ناتك اهتاج فو لانملا ةزيزعلا



 ابيدبيف ةملظملا لودعلل رونلا ثعبب هنال ةظحالم لك تحتو هجو لك

 ةيتوهاللا لئاسملاو ةمهسأما | حاملا نم هف أ با 5 و "وو ةداح

 . ةلوسرأا 0 هومأمو ةسماس اة هعو ميوقلا نيدلا هتن امم ةيخيراتااو

 متهقع- اف رئانملا ماد م ةفئاطلا 0 ءذ ىلا مدعو

 دقق هلعو ٠ ع نم متيناع ١ ركشو حدم لضفا

 مكلحنو يواالا اناضر مكل يدبن : هب يذلا اذه أ :نموسرع مكيلا | اجو

 ريخ مكي زجي نا ىلاعت ةلأسنو ملعلاو نيدلا ةمدخ يف طاغنل الأ ديز» لع

 حاجنلاو قيفوتا |بابسأ مك حيتيو ءازيلا

 ؛انتقا لع ةصاخ ةنبكحاا اندالوا ضم ةصرفلا هذه ذختنو

 لالز هنم اومتسيل داهتجاو دج هتعلاطم ىلع باكالاو تاتكلا

 يف 8 لك اهنورشإبب يتلا ةيعببلا سوقطلا ردق اوفرعيو ةيملالا مولعلا

 هف اهتلالد اومهو اهيف ةكرح لك اوعاريو رهاطلا سادقلا ةمدخ

 3 مكحدم ماتا يفو . يغبني ذب اك ى ملالا لالا ةمدخ نادتا يف

 امهم ةنس لولا ١١ يف نر ةياوسرلا اانتكي مدقت

 ريدا متلا ناكم

 سرطب انحوي م

 8 اطنالا كري رطنلا



 عباطلا ةبطخ 5

 فلوملا ةمدشم لع ةظحالم

 ملق نم ىللب هملق نم تسيل اهنا ةلهو لدال هل رهظ فلاوملا ةمدق» أرق نم

 ةكالا نيهارلاب كلذ داك كفوا هسا راذ نع ضرءأو اهنصا را لج

 دحا نأكف خحءانللا ملق نع فاتخ ملقب ةطوطخم ةرركذملا ةمدقملا نا ١
 هتيمهاو هتالتشمل اناانب اهعضو باتكلا ىلع فقو نا دعب ءارقلا

 نا نم دعبا اذهو يظعتلا يف ةباغ فاصواب اهف فوصوم فلاوملا نا '!':

 لكح يف هاوامس ةيدابلا عضاوتلاو ةعدلا نم هب افورعم ناك امل هدي ٌةطخ

 هفمل انو هج

 ىلدالا ةرانلا ىلع يناثلا مرشلا نم كاثلا نلقاك در

 « ةينارصنلا يساك ةعب را يف سيدادقلا مدخ قافتا » نع اًملاث اًدلحم فنص هنا

 باسكلا نا لوب ةمدقملا 'ىثنم نا ريغ ( باكا اذه نم ه+ ةحْخص عجار )

 ١١( روكذملا لصفلا يف ءاج امع لفغ ةنأكف طنق نيدلح ىلا مسقنم

 ةباتحكجب 'ئدتان » هصن ام لوف تسرهفلا ةبانك دعب خسانلا نا

 نافطسا رام ملظعملا كري رطبلا مركتلا بالا فيلأت اتموهم نص ىبسملا باتكلا

 باّدكلا لوصف خسن يف كلذ دعب ذغأبو «نيما انظفحم هتالص يندهالا

 فدع تاج كو ثحبلا دعب هيلع رثعا ل ثلاثلا دلحلا اذه نا ()

 هذا وا هيلا الوصو عطتسا مل ثيح نوكحي هلعلو هدجا ملف ةديدع بتاكم

 2 هدوحز مدعف دا لك لعد هيا نمل نمل حمسفل ع لجالا نا وا ثوقعفم

 ىربك



 عباطاا ةبطخ

 ىلدالا ةرانملا نا ىلع ليلد « خلا .٠ 'ىدتن » لوقف . ىلدالا ةرانملا نم اًددتبم

 ةمدقم نود هباتك كرت فااوملا ناو باتككلا أدبم يم ءيش اهقبسي ال ىتلا

 ةفئاطلا خي راك تامدقملاب هلك ضعب رد: لق ناك اول لل م ْ

 مراتك اهيلع عالطالا يل رسبت يتلا بسسكلا رئاس يف كلذ لفغا هنا الا ةنوراملا

 ريفاونلا ينلؤوم صصق يف هتلاسرو نانبلب ةنراوملا ةكراطب يف هتلاسرو ةنمزالا

 ةمدقم الب اذه ةراثملا بانك رداغ دق ناك اذا يحتم الف هيلعو

 ةمدقملا ناب حيجرتلاو اه در نك دّقف ةعطاقب تسيل ةلدالا هذه نا ريغ

 ةعباتلا نيهاربلاب كلذو فل'اوملل يغ

 اهنرك ىلع ايمازلا اناهرب تسيل ممانلا ملق نع فاتخم ملقب اهتباتك نا ١

 اهنم ةلفغم ةفخت نع لقن خسانلا ناب لوقلا نه عنام عني ال ذا فلاوملا ريفا

 ةروكذملا ةمدقملا ايف ةتنثم ىرخأ ةسل دجوف ءارقلا دحا هدعب ءاج مث ةمدقملا

 عايضلا نم اهيلع اصرح باتكلا ىلا اهفاضاف

 اهلخدا دق اهفعتان نوكي نا دعبي الف اهتنمضت يتلا ٍيظعتلا فاصوا اما ؟

 ىلع اناو.ةمدق خاسألل ةداع هذهو فلاوملل هرابتعا ديزع اراعشا ادمج اهيف

 نيتلثا ىلع اهنم رصتقن ةديدع دهاوش اهتابثا
 :هصن ام ةلمسلا دعب )١( لودلا رصتفع خيرات ةمدقم يف ءاج دقف

 كلم . ةمالعلا ملاعلا . سيفنلا رهاطلا . سيدقلا بالا انديسو انالوم لاق

 لضفلا لها راغتفا .ناوالاو تتّولا دي رف .نامزلا ةودق . ءالضفلا لضفا . ءاملعا

 ةنس توريب يف نييعوسبلا ءاب الل ةيكيلوثاكلا ةعبطملا يف عبط (1)
 ٠ لم١



 عباطلا هبطخ "1

 ببطتللا نورها لضافلا يكتمل نبا جرفلاوبا سوي روش" نام ةيكتللاو

 . . خلا هلل دمحلا . هت>رب هللا هدمغت يطلملا

 هاريرطلا ىذلا بطلا اهأشنا ىلا هسفن ىعيودلا ةمالعلا ةمحرت يف ءاجو

 0 ام ةئراوملا خيرات ْ انا داوع ناععس

 انوبا ققدملا يلوهاللاو ققحلا فوسايفلاو مظعملا ربطاو مركملا ديسلا لوب

 ها .خيلا .. مرتحلا يك اطنالا كري رطملا ذاوع ناعم رام انديسو

 امهلا راشملا نيفلاوملا ملق نم ال خاسنلا ملق نم كش الب وه اذه لكو

 دل فينصت ىلع همزعب ةراثلا ضرع يف حرص دق فلاوملا ناك اذا ''

 لمتحيف « ةينارصنلا يساك ةعبرا يف سيدادقلا مدخ قافتا » ةعوضوم ثلاث

 1 م الف هملعو . ةمدقملا عضو نا دعب كلذ ىلع يأرلا دقع دق نوك نأ

 هريغل اهنوك ىلع اليلد هب مي رصتلا نم ةمدقللا
 باتكحلا اذه ولخ مزاتسي ال تامدقملا نم ره نطلب داع نأ

 يف اهلمهيو هبلك دحال ةبطخ عضي نا دحاولا فلاوملل قفتي دنف ةمدقم نم

 عوقولا ردانب اذه شل واخا تاتك

 ةرانملا ةبامكي كلذ دعب هعورشو « خلا .. 'ئدتن » خسانلا لوق نا ه

 ةفوسم ريغ ائاو تاكلا اذنم يث ةراثملا مده نا لغ موز لدن”لل للؤالا

 امنم ةلمهم ريغ ةلماك ةخسن ىلع عقو هنو تش ٠يش نم سيل ذا ةمدقت

 ةمدقملا



 7 عباطلا ةمطخ

 ةينامورلا ةسيدكلا نم ةئراوملا برقت

 دايدزا ىلع ةريفلا ةدش نم نيطورغملا انتفئاط ةكراطب هب فصتا ام نا
 0 1 5 8 م .٠ هلا يح ٠ ع

 ة_: .عسم اهسفن يف تناك ناو ةيسّفط ةريثك دئاوع نع داعتبالا ىلع مهلمحي

 يلوسرلا يسرككلا ىلا برقتلا يف ةبغر
 اذه نا مويلا هسراغ امو ةعدقلا انتاداع راتب ماملا هَل نم ىلع ىلا الو

 كنت هممور نم ىدشمعلا امرا انكرييرطب عرجر دهع كتم انددع أدت دو داعتنإلا

 ةففوملا للخلاو باشلا 5  دخا "نقولا كلذ نم انسورلاككحإ ناف 6

 « ءيش لك يف ةيامورلا ةيسنكلا نم برقتلا يف دهتجيو نيتاللا للحو بايث
 ةفئاطلا ميرات يف ةتنثملا ةثلاثلا ايخز ابايلا ةلاسر نم ةسماخلا ةرقفلا عجار )

 )1١( وجم ةىفص :ةنوراملا

 اوصوا نيرذلا تاوباملا نيب ديحولا نكي مل ثلاثلا ايخز ابايلا نا (1)

 مهنم نيريثك نا لب مثذملا ةمدخ يف ةينامورلا ةسينككلا ةداع عابتاب انتكراط

 امم ناشربلل بلاوقو سوركو للح نم مهل نواسري اوناك ام ليلدب كلذ اولعف
 ةنامورلا ةسنكلا ةشرب صتك وه

 رساعلا نوال اباللا ىلا انكريرطب سرطب ينل اسر نم اضبا كلذ حمصتن و

 ١٠١١١ ةئنس طاش ١١ يف ةناثلاو ١١١٠ ةنس راذا + يف تنك ىلوالا ناف

 تاىربلا ةعمو ىتجرد يف تسثتلا كلتوبا نم بلطا : اذكه لوش ىلدالا يفد

 متاخلا يا انكراطب اهلمعتس يتلا ةيربللا ةرسكلا مث مكتسادق ةءارب د



 عباطلا ةيطح م4

 ةنس يفوت يذلا يزرلا فسوي كريرطبلا ةيكريرطبلا يسرك يقد ال هنا مث

 محلا لكحا للخ ةينامورلا ةسينكلا ىلا برقتلا اذه ةدابز يف بغر 6

 ىونين ةعمج لطباد نيعب رالا موص يف رملا برشو كلا لكاو ةنهككلا ءاسورإ
 ١4( ةحنك ةنورام ا ةفئاطلا خيرات عجار ) داليملا ةعاطقو لسرلا ةعاطق رصقو

 بعصي نكحاو ميدقلا انسقط بترا ىرخأ تارييغتو تاليدت ترج دقو

 اوناك ةتراوقسا نأ تارييفغتلا هذه نف اهعمج هف,تادتبا يذلا تقولا, نيصت

 نإ دس الما النا الإ تي درتسملا هب قوتها دايما كنز نوفا

 نا اهنمو .٠ كريرطبلا ديسلاب اصوصخم نوكي نا يغش داعلا تيز سيدقت

 ةعدقلا انتدترا اًنقو مهدامع دعب نوريملاب نينمأوملا نوئهدي اوناك ءامدقلا ةنهكلا
 اوهن نيرذلا نيمظعالا راحالا يأرل امارتحا اضيا ةداعغلا هذه انئوابآ لطباف

 يناوالا د دعي هبواطم لوصو دعب اهينك يتلا ةيناثلا ةلاسرلا يفو . خلا بيلصلاو

 صتخ نيتاللا ةبتر بسح يهو دحاو دعب !دحاو مظعالا ربما نم ةلسرملا

 نم صخلملاف . سدقللا تيزلاو نوريملا ةيناو ةسدقملا دارسالاو مياذملا ةمدخب

 قلعتي امف نوري ال انرامحاو انتنهكح ذا كااثلا ايخز اباملا دهع نم هنا كلذ

 ةفئاطلا خيرات عجار ) ةسدقملا ةننامورلا ةسينكلا ةبتر بسح الا ةمدخلاب
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 ةسيدكصو انتسينك يف ادج ميدق وهف ريطفلا ىلع سيدقتلا لامعتسا اما

 ناك ةنا ديحصأتلا هو ىلع فورعملاو ةيقرشلا سئانكتا رئاس نود نمرالا

 ١١١ سار ؟ مسق يفلانبللا عمجلا عجار ) يهنالا تلسلا [ 1 ؟ ةنملا لتف ندع

 001 موظنملا ردلاو



 . عباطلا ةبطخ

 . ةنهكلا ءاسور ىوس دحا تيبثتلا رس مدخي ال ناب ارمكححو كلذ نع

 نم اهريغ يف م ١ 52 فمياس بكحرتت تناك نوريملا ةدام نا ابنمو

 دهشت اك طف م.لبلاو تدزلا نم ال ةيرطع ةريثك ءاؤحا نم ةيقرشلا سئاككلا

 يدتقن نا اومغر نيينامورلا راسحالا نا ريغ ةينابرسلاو ةينانوبلا سككلا كاذب

 مسابلاو نوتيزلا تيز نم الا سدقملا نوييملا بكرتي ال ناو ةديمحلا مهتداعب

 دقعتلا عمجملا هدب | مث هيلع اورجو نومدقالا ان وابآ كلذ لبق مهل (مارتحاف .ديغال

 ضيا يلاثمللا عمجملا هدعبو ١945 ةنس

 ليدنقلا ةترب ةفورعملا ةعدقلا ةمترلا يف ىضرملا ةحشح# رس ةروص نا اهنمو

 نماب داسجإلاو سفنالا سيبط بالا اها » :ةينالا ظافلالا نع ةرامع تناك

 فشا توملا ن« يجن و ضرم لك نم ينشبل ميلا عوسي نديس كلنبا تاسرا

 عوسي انديس ةمعنب دسللاو سفنلا ضارما لك نم اذه كدبع ةحضمللا هذهب

 لكو نالا دحلا كل قيلب سودقلا كلحور عمو هعم يذلا ديحولا كنبا ميسا

 « نيرهادلا رهد ىلاد ناوا

 نا ىف ةينامورلا ةساكحلا ةداع سجوم ىلع ةديدمخلا ةئترلا ةروص !ها

 هذهب ” : ضيرملا ءاضعا نم وضع لك حسي نيح ةعباتلا ةالصلا رركي نهاككلا
 رظدلاب هب تدلخ الكس برلا كلل رفش ةفآرلا ةريؤغلا هللا ةهكربو ةسدقلا ةجلاإ

0 

 روضح ةيقرشلا ةعدقلا انتشر يف ًاموسرم ناكت دشتلا رس ةمدخ يف هنا اهنمو

 ةبترلا هذه نو .ةلج ةروصلا مالكن وظفلي ةثالث لقالا ىلع وا ةنهك ةعبس

 طق دحاو نهاك ىوس رسلا اذه ةمدخل منايإل : هنا ررقتو تاطبأ

 بالا جاوز مر ا ب هاسك ةينورأملا تسلم( نا ابنمو



 موسرإ اعبت ججاوزلا اذه تلبق دق اهنكتو نيتخالل نيوخالاو اهتلباو مالل نبالاد

 انكحريرطب رضح هيفو ثلاثلا ايخز ابايلا دهع يف دقعن ا سدقملا يلارتاللا عمجما

 سارو ؟ سار ١ مسق روكذملا عمجلا عجار ) لوقلا مدقت امكح يتبشمعلا ايمرا

 ( خلا 1

 ةنانويلا ةئترااو ةعدقلا ةينامورلا ةتترلا يف اك ةعدتلا انتنتر بتلك يف هنا اهنمو

 هدنمعت دعب لا نورمملاب لفطلا نهدي انا تاكا 1 مداخ لع شضورفم ةعدقلا

 ًامارتحاو ةداعلا هذه اولطبا مهناف انتفئاط ةكراطب اما. سدقالا نابرتلا ةلواني مت

 تقو لائطالل ىطعي ال نا اورعا لافطالا صالخ هترورض مدعو رسلا فرشأ

 يول تل و كح ذاع ةلسب نسل اهم كا 2 امك الاصا مهدامم

 تلح نإ ثاح انو 23 هضند امر هلم عبباسلا ددعلا يف ءاج دقف يعوسلا ينيدند

 نالا نم ةنهكلا ىلع بجي ةقايللاب ثبع نود راغصلل ىلعي' نا نكي ال جسلا
 ةينوراملا ةفئاطلا خيرات عجار ) زيتا نس كردا نم الا هوطعي ال نا !دعاصف

 هك سارا ؟ مسق يلانمالا عمجاو 51٠١ ةحلص

 هسيدقت قباسلا سادقلا نوسدقب اوناك ميدقلا يف انتفئاط ةنبك نا ابنمو

 توبسلا ادع ام ريبككا موصلا مايا يف ساككلا مسر روفانب اندنع فورعملا وهو

 ال نا اورما نيمدقتملا نرامحا نا ريغ . اذه انموي ىلا مورلا دنع وه اك داحالاو

 ةينامورلا ةسينكلا ةداع يم امك طقف مال الا ةعمج موي الا سدقت

 تاواصو تاداعب اهانلدّشسا ةديدع تاولصو ةريثك تاداع اضيا ابنمو

 اهئافشسا لحم اذه سلو ةينامورلا ةسنكلا سقط بجوم ىلع ىرخا
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 ىهب ودلا باع "

 يلا ريغ أمك مالكا طساو فلاوأا ةمجرت انه عضا نا يل نسحت ناك

 ديدعت ىلع رصتقاو ةينوراملا ةفئاطلا خيرات يف ليوطتلاب هتابثا يل مدقت ام يك

 : ىيلاعلاطم ءانثا اهملع تركع ليصافت ضعب دال 0

 هبنك يضرالا سودرفلا ةعوضوم ةينيتاللاب اممم ابانك يهب ودلا فلا ١

 ميرا » هبانك نم تفرع اكص هيف تدثا دقو ةيمور يف هسورد نم هغارف دعب

 ءالكحب كلذ ىلع ًالدتسم يضرالا سودرفلل اًرّثم تناك ندها نا « ةئمزالا
 بانكحلا اذه لزي ملو «نانبل زدا نم برقلاب هللا ةنج نا» يبنلا لايقزح

 ةيمورب ةنوراملا انتسردم يف اظوفحو اطوطخم

 )١( السرمو [ظعاو اهلا ثعب ل بلح يف فلا داشرالاو ظعولا يف باتك ؟

 ىلع فقا مل نالا ىتحو نادل هنا داوع ناعم كري رطبلا رثالا بيطلا ذو

 بانكلا اذه نم ةخسن

 كاريرطبلا اهلا هلسرا دقو اًنهاك ناك اَبقو بلح ىلا فلوملا لسرأ 4
 نارطملا نواعب يكك ( ناورسك حوتف يف ارفص نم ) يوارفصلا باوبلا نب ان-وب
 . تاونس سخ كانه ماقا دقو ةبقاعيلا ةياده ىلع يللابرسلا ناهيخا سواردنا

 حورشلا نم .ريثك ىلع ةعشمو ةسيفن يم ذئتقو اهنلأ ىتلا ظعاوملا نا كش الو

 ةسنكحلا نع ةببوقعبلا اهب فاتخي ىتلا لئاسملا يف ايسالو ةراتخلا

 نم ريثكح للح ىلا هلاسرا ببس نع مالكلا طسب دقو . ةيكيلوناكحل

 عباسلا نرقلا طساوا يف هنا موظنملا ردلا يف ءاج دف .اهريغو انتفئاط يخروم



 عباطلا ةبطخ لاو

 يف هسنن نعوم كذ اك افتسا ممر نا دعب ةفلا ةنمزالا خيرات *

 انكر نا دعب و نهلارجلا سدعلا 01 انهحوت انزا » لاق أ ساب ارا ا مل ثتداوح

 ىلا ةمالسلاب اندعو ىسوم حالا انيخاو انتدلاو عم ةسدقملا عضاوملا كلت ةرايزب

 ةجرد ىلا اشفر هنا قفتا نيبودق ريد ف سجرج كريرطبلا ديسلا يديا مثل

 فسوي دي ىلع يلوقعيلا يبلملا يلايرملا ناجيخا سواردنا ةقطرحلا دحج رشع

 ةئس سلح ناكس نايرسلا ىلع نارطم مسرو ةنداوملا كريرطب يروقاعلا سرطب

 و 3 هةر قا تاك نإ كه را سرطب انحوب كارت رطنلا نما

 هايا [ عم ككلخ لا كريرطللا اذه ههجو مث ةيمورب ةنراوملا ةسردم يف مولعلاب

 | دعاسم نوكيل ةيمور يف ةنداوملا ةسردم ذبملت يلوراملا يعيودلا نافطسا سلا

 00 مهامسو ةلقاعلا نانرسلا نم نييريثك 0 داشرالاو ظعولاب هل

0 

 يذلا كريرطملا نا ىذف فلاوملا ةمجرت سك يذلا داوع ناعم كريرطملا اما
 يتلا ةمحرتلا هذه عجار ) يلعبسلا نحسرح ك١ للا ه بلح 0مل ولا لسا

 تدريب يف ةيكيلوثاكلا ةعبطلاب عوبطملا ةنراوملا خيرت نم ١١ ةحنص يف اهتكذ

 لاق امهالكف موظنملا ردلا سحاص نيبو هني ضقانت ال ل( 50 هل

 يفوت بلح ىلع اًنارطم ناميخا مسر ايف يتلا ١16 هنس قد حيحصلا

 سجرج كريرطبلا يخضنا هتافو نم مايا ةرشع دعبو يوارفصلا انحوي كري رطللا

 بهذ يمعبودلا نال يلعبسلا 5 ذ ىلع رصتقا لوالاف هيلعو . لعبس نم جامل
 طق ظحال يلاشلاو ىفوتملا كريرطبلا يمال ماتا بلح ىلا هتسائر ةدم يف

 صايلا هئم ردص ىذلا ثول كاريرطبلا



 ٠ عباطل) ةبظح

 جزل نا انرمأو زوت رهش نم نماثلا يف كلذ ناكو سربق ةيسقفا ىلع ةينارطملا
 اًدسع نوكن الئلو سربق ةريزجو سلبارط ةلابا يف نيذلا اناعرلا ةرادز ىلا

 دصقو اندافا لجال رابخالا هذه عمجو بعشلا ةسايسب انسوفن انلغشا نيلاطب

 ( 06١ ةحنضص ةنراوملا ميرات) « اهب نوميقم نحن يتلا نادلبلا لاوحا ىلع عالطالا

 حاضيا يا ةنداوملا ةبسن يف لدالا ةينوراملا ةمالا يف سنك ةثالث ؛
 ةنس نيباتكلا نيذه تعبط دقو ِهَبّشلا عفدو مهتلا در يناثلاو .مهئشنمو 3

 مي رات نم اريمك 0 أير تّققطاو ةنورأملا ةفئاطلا ميرات ناوئع عير | رايق. .

 ةئرات م« نص ىذلا وهو كااثلا اما .ةيطخلا تكلا نم هريغو 0 راملا ةنمزالا

 يف ةناف هسفن يدم نم هترفنو يعيودلا عضاوتب هونن نال لاح انهو

 اه ذ راما ةلأسملا نع ةنمزالا خيرات هباتكيف اًنيش ذي مل ١105 ةنس ثداوح

 عم طقف هريغب قلعتي ام تابثا ىلع رصتقاو اءضاوت اهنع تمصلا مزتلا ةنكلو

 + لاق رعفلاب وق كلاعإ ايفا لع تارعس ىلع تلات وص هلا

 يف ةيراسرفلا ةفئاطلا ةملصنق ًالوتم 6 6 ا يف يا اهفو »

 هتريغو هتدابعو همركل قرشلا يف | دومع ناكو تاك سيسلرف باح ةئيدم

 نامصهخا سواردنا عفر نا انحوي كريرطبلا نم بلطف ةننارصنلا دوما ىلع

 ةعماملا ةسينكلا عستف لصالا يوقع رركذملا ناكو تونهكلا ةسائر ىلا

 نيلوسرلا ديع يف افتسا كريرطبلا هسرف ةيمورب ةنراوملا ةسردم يف بدأتو
 ةنراوملا رومأ ىطاعتب ال نا طرشب ىل- يف لصنقلا ىلإ هذفنا» سلوبو سرطب

 هاكو ةيعرلا ةرايزا ةبقاعيلا كريرطب نوعم“ عيرخ الو مازكالاب لصنتلا هلبقف اًفلطم

 « سومسائرتد ىعحو هعضوم



 ١ عباطلا ةبطخ 0

 نيذلا نولسرملا هب مه هدَك امم اهدرفع ةمهت لك ىلع درلاو ةعدب لك نم ةنراوملا

 ا ع كلل رثعا ملف « مهتم نوم لع اوعلطا مهنا نوعدب

 تدريب و نانملب ةميدقلا ىتاكملا نم ريثك يف هل يدقفتو ٠ فااوملا نا لاخا الو

 ةنداوملا ميرات ىلع يتمدقم يف كلذ ىلا ترشا اك مهتلا در باتك يف ةجمدا )١(

 باتكصلاا اذهلو اهازوا طصضو ةيناب رسلا ةيعيبلا ناطلالا يف باك ه

 0 بتاكم يف ةديدع سن

 ةسكملا نم لئالا دلل نم هه+ ةحفصلا يف يلاععسا ةمالعلا نا ()

 تاك 0 دوجو نم ةرقفلا هلم سلو ضارتعا در نمضتت ةرثذ دروب ةيقرشلا

 تاطوطخم | نيب باتكلا اذه ىلع فقو ةنا دافتسي اهنمو . هتعبط يذلا مهتلا در

 : همالك صن اذهو ةيمورب ةنراوأا ةّشكمي ةظوفحلا

 را يف كلذو دسمتلا يف قنصل سمايم ةسخ ظارق يفدهالا نانطسا نا

 نيتئيشملا ةهج نم ثلاثلا ضارتعالا ىلع هباوج ىدل مهتلا در نم كلاثلا

 : يلي 5 كانه ملكت دقو حيسملاب

 لوق اذكه 0 اولملب نيرذلل هترواحم يف مارفا ذمملت قا رام نا

 0 0 ةعب را عم رجا اذهو بهم اًهَسْوُص نص قأ هاودب يذلا 0

 سلا نبا ىسع قابدشلا اهفاضا دق روكذملا قحسا رام لوق نم هيتعيمطو برلا

 يقعيبط يف نورام انحوب ةلاسر ىلا ةيجيسم ١6٠١ ةنس لخدم يف يلالتللا نسوب

 ئوابآ ناك يتلا رمايملا نيب اضيا اهدحو نيبونق ةديسب اندنع وه باتككلاو . برلا

 يزال ا قا 1 فردت هس اختو هسا ىددم يف اموأزتي نومدتلللا

 ها . خلا فهن امر سم كيقح هفحح اها نيسمحو نينثا ددعلا يف



 كس سس سس سس سس سي ص يمسي سجس سس سس سس سل سيسي سس سس بسسس بس  س  بييييبسس

 ١١177 ةنس ىلإ ميسمل +66 ةنس ذنم نائيلب. ةنراوأا ةراظا قيةلاشر 5

 يعي ودلا ىسوم ليئاخيم نافطسا كريرطبلا ةيكاطنا يك ىلع اسئرتم ناك ذا

 يف لوالا . ماسقا ةعبس اسهحت دقو ريفاونلا يفلآ رم صصق يف ةلاسر ٠

 . ةمكحح لك نييءوملا مهذيمالت يف يلاثلاو . سدقلا حورلا قاوبا لسرلا ريفاون

 .ةكلمتلا ةينيطنطسقلا ةكراطب يف عبارلاو .يلامورلا يسركلا رابحا يف ثلاثلاو

 . ةكاطنا هللا ةدم ةكراطب يف سداسلاو . ةيردنكسالا ةكراطب يف سماخلاو

 ةسادقلاو مولعلاب هللا ةعب اول نيذلا ةنهكلا ءاسؤر يف عباسلاو

 ءابالل ةبقرشلا ةشككا يف نيتلاسرلا نيتاه نم ةضس ىلع؛/ت دقو دقو

 ع يا نع ذي مل خسانلا نا ريغ 1477 ةئس زومت ٠١ يف تطخ نييعوسبلا

 اهلقن

 ساق مرسم ىلاععتلا هممسل يذلا وهو نسسعلا ىاتملا "ثا نسادف الا ةراكم نا

 ( 82م051110 22158268 5772011112) نأب رسلا

 دقو اهوصاو اهاوامسا انع تبهذ ىلا فيلااتلا نم لها عا تيفط كفل ولاو

 ثيح ةنراوملا ممرات اب تمدق ىتلا ةمجرتلا يف داوع ناعم كرطبلا اهلا راشا

 « ةممورب ةفئاطلا ةسردم يف ةدوجوم اهاكو فيلآتلا نم كلذ ريغ ضيا هلو » لاق

 انيلا نم لصو ام لمتشي اذه رئاملا باتكو ١١ ( ٠ ةحفص ةنراوملا ّيرات)

 هللا ءاش نا ليلق امع ىلاثلا ءزللا رهظيسو لوالا ءزلا وه اذهو نيئزج ىلع

 سرطب بالا اهلا ةجرت دقو ةينيتاللا ىلا مجرتم وهف مهتلا در باكاما

 فققا ملو دوجولا ةزيزع نآلا تجصا ةمجرتلا هذه نا آلا يعوسبلا يفوراملا كرابم
 امم ةئعس



 عباطلا ةيطخ ا

 هتاعبط ددعو سادقلا 0

 هتاعبط ددعو سادقلا باك نع هب ماكحتا ًصاخ الصف

 )١( (طوطخمم ميدقلا يف سادقلا باك لمعتست تناك انتفئاط نا ىنخيال

 ابابلا ماب ١5546 ةنس ةيمورب ةيشيداما ةعبطلا يف ةرم لدال عبط دقو

 ةمالعلا هحبحصت ىلع اوفقوو هعمطب انا نسللا هلع نلف  ثناكف تالا تقيس

 ا ىلع اكريرطب كعب امو ]لحل | ىذلا ىلدهالا ةرام ,سحج رب ؟ذلا سيطلا

 اناك اهالكو ةروقاعلا نم يسنعلا هداعس ىسموم سلا 3 ١١ه ةنس ةينوراملا

 يك اطنالا كري رطبلا يسرككلا ىلع دئتقو تاكو . ةضامورلا م ديمالت نم«

 هتزوص تن] ئدلا عمجملا همايا قى بععا ىذلا وهو ىلا نك را كري رطللا

 ةينوراملا ةفئاطلا ميلرات نم ١7 ةحفصلا يف

 نم هيف نكي ملو اًروفان رشع ةعبرا ىلع لل اذه سادقلا باّتكن اكو

 عوبسالا مايالد ةروهشملا دايعالاو داحالا ضعبل ليلق ءيش الا لبجتالا لوصف

 بتكجاا خسنب ةميظع ةيانع ةعابطلا نف عارتخا لبق ةنداوملل ناك )١(

 خاسنلا لك ناك كلذلو مهنب فراعملا باحكا الا ىمالا اذه غرفتي نكي ىو : : . 2 : 1 مصاب 0 5 |

 هيلا ىعب ودلا ةمالعلا دهس لقو تونهكلا 000 وم روصعلا كلت ُْف مهلج وأ

 نم نيمدقلا دهع يف تغلب بتكلا خسنب ةيانعلا نا ١67١ ةنس ثداوح يف

 مهبتكح ىلع فوقولا هل رسبت نيذلا خاسنلا ددع نا ىتح اميظع اغلبم ةنراوملا

 ( مو ةشص ةنوراملا ةفئاطلا ميرا عجار ) ةرشعو ةئام ىلع فانأ



 و ا/ عباطلا ةبطخ

 ماب“ كلذو 1071 ةنس نانلا رناشّتنا دو يف ةنآث ةرع عبطرد

 صخا ناكو يلاععلا ناعم فسوب باطل هب جا رشع يداللا تنمياكا اباملا

 يسربقلا رددكسا سواردنا سقلا وهو ذئتقو انتفئاط ءاملع دحا هعبطب نيمتهملا

 نب ةمدقم ةعمطلا هذه لع قلع دقو انضا ةننامورلا انتسردم.ةذمالت نم ناكر
 ىلع لدي ميوقت ١ وهو امفان هدجو ام ىلوالا ةعبطلا ىلع هتدايز ىأترا ام اهف
 ىلا ١١١5 ةنس نم ةنس لك يف ةرصنعلاو دوعصلاو حصفلا دايعاو موصلا ءدب

 مزاي ام داشرا *؟ ايف عقت يت | دايعالاو ةنسلا مايا تسرهف 7. ١1م.. ٠ةئلس

 سادقلا ةبتر حرش داز © هسيدقت ءانثا يف ثداح عقر ذا ةتقرعم نهاكلا

 دقو . رثك ارا نهاك س دتملا عم هيف كرتشي يدلا سادقلا ةتر ه ةولملا يا

 يتلا ةيترلا هذه هيلا لسرا ذئنقو ةفئاطلا كريرطب داوع بوقعي ديسلا نا حرص

 المن هيلا راشملا بوقعي كريرطبلا هم ةدعاسمب داوع ناعم نارطملا اهعج دق ناك

 بتكس نع يهيودلا نافطسا كريرطبلا ىذلا بطلا ةمالغلا ةعمح دق ناكسامع

 اهواتي ينلا تاكيربتلاو تاولصلا ةعبطلا هذه رخآ ىلا فاضأ 5 ةعدقلا انسوقط

 ىلا مجرت )1١( “٠ كلذ ريغو نيعزانملاو ىضرملا ىلعو ءاملا كيربت يف نهاكلا

 ةستر نم اروفان عمج + بعشلا ةدافا يف ةبغر ةينلعلا تاولصلا عبمج ةبب رعلا

 ساركلا مسر ةبتر داذ * سوتسوسك اباملا روفان دعب ةتنثاو ةنامورلا ةسينككلا

 لوا مظعملا نورام انحري سيدقلا مساب روهشملا روفانلا عبطو ةميظعلا ةعمجلا موي

 ةغللاب انتيتر بانك يف اهدجو هنا هيلا اموملا ردكسا بالا حرص 4)

 كاريرطملا ىذا بطلا وبا ةعمج رركذملا باتكلاو.ةبب رعلا ىلا اهمجرتق ةينابرسلا

 ةعدقلا انسوفط نم يمي ودلا نافطسا
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 عباطلا ةبطخ م

 )١( انتفئاط ةكراطب

 رام ريد يف نيينانبللا نامهرلا ةعبطم يف تارم عبرا سادقلا بانك عبط مث

 ىلع ةبترم ليجانالا لوصف ةيمور يتعبط ىلع هيف ديز دقو (5) ايحزق سوينوطنا
 ىلا ةينابرسلا نم ةمجرتم اهعيجو ةيرقلا دايعالاو داحالا ىلعو اهلك ةئسلا مايا

 ١7١ ةنس تاحرف سرنامرج نارطملا ىذلا بيطلا ملتب ةيبرعلا

 ناراحملا مادقملا ةمالعلا ةدايس ةبانعب توريب يف ةرم عباسل سادقلا باّتكعبط مث
 ةعمطلا اه ردص يقلا هلم دعم 2 حرص دقو توربب ةففاساأ سائر سبدلا فسوب

 حلصاو ةبب رعلا ىلا ةينابرسلا نع ةينلعلا تالاقملا ةمجرت يف رظنلا داعا هنا ةروكذملا

 ةبرعلا ةرامملا نذهو فاي سسلا لصالل .قياطم ريغ وا حيحص ريغ هدجو ام اه
 ىلا بوسنملا روفانلا ريفاوثلا ءدب ناك ةفلاسلا تاعبطلا يف هنا اعو . ناكمالا دهج

 ررقراللا ترامس (ةسناطاق مهاك دا ةنهكلا لجو لوسرلا سرطب سدلا

 ناس ع الكب نور 2 دل تايرسللا دنع ةلومقملا ريفاوثلا نا )١«(

 ةتلثم تناك ىتلا ريفاوثلاو . اذه سادقالا ةرانم بانك نم يناثلا داحلا يف كلذ

 اهددصب نحن ىلا ةناثلا ةعبطلا اما .اًروفان رشع ةعب را ةينامورلا ىلوالا ةعبطلا يف

 ىلدالا ةعمطلا نم اوطتسا اهب اونع نييذلا نال ديغ ال اروفان رشع ةثالث نمضتتف

 تر ركحت نارطم اثورام رام روفانو ناشوش نباب روهدملا كرب رطبلا انحوب روفا

 ةيناكيتاولا ةّمككا يف ةئطش روفانلا اذهو . نورام سيدقلا انيبا روفان اهيلا اوفاضاو

 ةوفص ةينوراملا ةفئاطلا خي رات عجار ) ينالقاللا بنك نم سماخلا ددعلا تحن
 (ه١١؟ ةحنص ١ دل ةيقرشلا ةّسككاو ه7

 ١مل75 ةنس ةعبارلا ةعبطلا تناكو (0)



 ةةن وعول يتسم قوفص وهو هموسة مم دو صصتصحس قع سمس نيس مه نموص تفتت ص سس سسيسومص من

 لمعتسملا روفانلا ةعبطلا هذه يف عضولاب م دق ةينامورلا ةسنكلا ةبتر نم عرمجما

 مب اتحي ال ًاعباتتم اقوسنم ةياهنلا ىلا ةءادملا نم سادقلا يف ام لك داع ىت> نالا

 رخآ روفان ةعحارم ىلا عم

 ةعدقأا اهسوّمط نع ةنوراملا انتسنك تاداعتبا ةلبج نم ضيا اذهو تلق

 اهعم داحنالا ةطبار قيثوتو ةنامورلا ةسنكتا ىلا برقتلا ديؤم يف اهنم ةضر

 ةغللاب اهعيمج سادقلا باّتك يف رخالا ريخلاب ةقاعملا عورشلا كلذك تناكد

 ىلا ةحرتم سادقلا تالاقم نيب ةردملا حورشلا قلعف ةزجوم ةرامبو ةئاب رسلا

 ماما نهاكلا دج ىتح مدزالا ردق ةراسعلا سهساو يعوبلا روفانلا 5 ةسمرعلا

 ةعنصي نا مزاب ام لك ةيبرعلا ةغللا يف هيلع

 صخت ظحالم ام ىلا ةمسق دق ةتفرعم مهمزات ام ىلا ةنهكلا داشرا اما

 ةذوخأم ثداوللا ضعب هيلع دازو هبرعو هتروصو اهعونب رسلا ةدامو نهاكلا

 امترابع زجوا دقف ةرانملا اما .نيتاللا دنع سادقلا باّتك يف مرشلا اذه لثم نع

 توريب ةسيئك يف ةفن نع ةذوخأم ةمدخلا عم ساكلا مسر ةبتر اهب قحلاو

 يف ١707 ةنس )١( يبلحلا ينورالا سرطب نب ميسملا دبع سنلا بلح يف اهنكا

 فبّسو> انحوي ليئاربج نارطملا ةسائر مايا

 سوينوطنا رام ريد تاعبطو توريب ةعبط يف ةتنثملا ريفاونلا نا لوقن نا يق

 يعارلا ىتم ريفاون يشو ةسمحخ اهنم طقس دق ذا ديفاون ةيناث ي* عبرالا ايحزق

 يكاطنالا كريرطبلا سويطاطسواو يهذلا مف انحويو سلوب ذيملت سويسانويدو

 يردتكسالا كريرطبلا سلريكو

 هن أمس . 5 اذه ةرانملا بانك خسان وه 000



 عباطلا ةبطخ ٠#

 دوييلا هل تكا ةنانرسلا نا يف

 2١١ ميسلا ديسلا مايا يف

 اوب رو لباب يف ديخالا مهئالج ءانثا اودل و نيذلا نييناربعلا نا ءاهلعلا قفتا

 كانه ىلا لبق نم نيسسم اوناك نيذلا اذكو ةئس نيعسس وحن نادلكتا دالب يف

 ةيناراكلا ةغللا ىوسب ةيدوهيلا ىلا ءالؤلا نم مهعوجر دعب نوملكتي اونوكي م

 ىتح اهريغ نود ام اوملكتت و اهوملعت نا نادلكلا مهربجا ىقلا ةنابرسلا

 لئونمم مهتلج نمو مهؤايلع كلذب فرتع 15 ةيلصالا مهتفل مهنب نم تلطب
 سدقملا بارتككا مهيلع ىلتب ناك امدنع اذهلو . ديدملا دهعلا ةمدقم قيل

 ةغللا ىلا كلذ نم مويلع ىلتإ ام اوجرتي نا نومزتلي مهتتهكح ناك ةينادبعلاب
 (5) ٠ ددع + لصف يناثلا ارزع رفس نم متاو وه اك هومهفيل ةينايرسلا

 ةيناب رسلا ةيجروتيللا مرش ىلع هادم سادقالا ةرانم باّتكنأ ثيح نم (1)

 ةمدقملا هذه ولخت ال نا تببحا ماركلا لسرلا نم ةينوراملا ةسينككا اهتنقات يتلا

 ناد حبسملا ديسلا مابا يف دوهلا ةغل تناك ةينايرسلا ةغللا نرك تشي ام

 الا هيدا كرير نأ كر ٠اس تلعن | دق لوألا ةحررتنلاا
 تاداهش نم عمجو ةلأسملا هذه نابب يف ةداجالا ةياغ داجا دق دعسم سرطب
 هارت ام تصخل بايترالل اهجو عدي مل ام اهدياوت ىلا نيخراوملا لاوقاو ءاملعلا

 يف نيينانمللا نامهرلا ةعيطم يف عوبطملا موظنملا ردلاب فورعملا سيفنلا باك نم

 ١م ةنس ناورسك ةماعم نم شماط ةديس ريد

 سوتانو دام مهنم نييهيسملا ءاملعلا نم روهمج ةقيقللا هذه تننا (؟)



 ا عباطلا ةبطخ

 نم ةياغلا غلب نييناربعلا نيب ةيناب رسلا ةيناراكتلا ةغللا هذه لامعتسا نا امو

 ذا انحوي ليجلا يف ءاج ام ليلدب مهلا ةبسن ةيناربع تيعس نكمتلاو راشتنالا

 وا ةمجلاو ةراححلا فيصر ىا اتلوغححد اتفيفغ ىتظفا نع ١١ لصفلا يف لاق

 اتت يف سوت ربا سيدتنا هيه 15 تاكئا وس 5 ناتناربع امهنا ةلجلملا

 ثيح ديدجلا دهعلاب ةيناربعلا اافلالل هحرش يف سويسورد انحويو ءامسالا نع
 ىلع كلذ نك ةيناربعلا ظافلالاب بامكلا اذه تنونع يننا ١(2:» سار) لاق

 ىعدت ةينايرسلا ةغللا نا ملعاو ٠ ةضحم ةينابرس ظافلالا رثكحا نال عسوتا| ليس

 يرسفم نم مهريغو سريكحونبم انحويو ينبديت بوقعن و يرجخلا سويلينو

 سونادلس ائحري ىلع هباوج يف يللالقالا ميهرباو ٠ ةديدع نكاما يف سدقملا باكا

 «قطامارغ ةمدقم 3 يلدهالا ةريمع سجرجو مهو م6 هجو ١١ سار ؟ مسق

 لصف ١ دل# ترهاللا ملع يف نامربيلد ١١85 ةنس ةيمور يف عوبطلا يفايرسلا

 ةلاقم ١ دلح ترهاللا ملع يف نينومجربسكو “5 هجو + للجو ١5 هجو ؛

 م هجو ا/ ةرواحم ١ دا ترهاللا ملع يف سمرشو :ة م هجو:؟ لصف

 م هجو ١ سار ” دام ةيقرشلا هتلكم يف يلورصأا يىلاععا ناعس فسويو

 يف ريما هفيلأت نم ةريثك نكاما يف هيخا نبا يلاعحلا سيول فسويو هد
 هجو ١ لصف ١ ةلاثم ١ لدل<ك تامحررتيللا حرش يف نوربا سرطب و سوفطلا

 ٠١١ هجو ؟ ةضوافم © دلحم قيتعلا دهعلل ينانككلا هخيرأت يف نوسيفارغو ١

 ةيلصالا ةسدقملا ةباتكلا يا ةيفارغويجالا يف هفيلأت يف سونئيطسغا انحويو

 نم نرريثكح ءالوه ريغو . هلل امو * هجو يىلاربعاا لصالا يف ” لصف ةلوقنملاو

 اًراصتخا مهركذ نع انلدع نييقرشلاو نيببرغلا ءاملعلا



 عباطلا ةبطخ فو

 نيبتي اك لسرلاو ميسملا ماياب ةيدوهيلا يف ةلمعتسملا ةغللا تناك اهنال اًضيا ةينادإع

 هايم نم 1١ لصفلا يف انحوي ناف اتلوفكو اتقيفغ نيتلظفالا ريسفت نم الج كلذ
 « ناتيناب رس امهنا عم ناتنناربع امهنا لودي

 هو م هجو © سار ؛ للحم ةيقرشلا هتيدكم يف يلاععسا كلذب حرص دقو

 ىلع سلج مث: لق ثيح ١١ لصف انحري مالك نم ضيا كلذ جتني » هلو
 : لاق كلذ ديعبو .اتاباغ ةيناربعلا يفو ةراجللا فيصر يعدي عضوم يف يس
 اسيل نيعالا نييذه ناف . ةلجللا ةيناربعلاب و ةمجمملا يت عضوم ىلا جبرخ

 ةفللا نال نيينابع نايعدي امهنا الاءرهاظ وه اك ناينايرس امه لب نيينادبع
 قح نييناربعلاب طابترالا ةديدش تراص يلباملا ءالكلا نم عوجرلا دعب ةينايرسلا

0 
 لامعا باّتك ا دهشتسم رركذملا لحلا يف ينالقاملا مهرب لاق هلغمو

 كافرا 0 دع 29 لصفر( 0 دا 7١2 صقر ١ روع , لصف لمصر

 امتومسكي اوناك نيناربعلا نال ةيناربع ىعدت تناك ةئنان رسلا ةغللا نا سونيمرلب

 يرفس نع هدكح امف سوعنوريا سيدقلا كلذ ىلا راشاو . ةيناريع فرحاب املاغ

 ةيناربع فرحاب اينك ارزعو ةصاخ لايئاد نا ملعت نا بجي » هلوقب ادزعو لايناد

 « ةينادلكلا ةغللاب نكلو

 ام » ه هجو ” لصف ةيفارغومجالا ىف هبانك يف سونيطسغوا انحوب لاق

 ىلا نوريثكح داع كلذ دارا نم لكت ةيدوهلا ىلا عوجرلا يف اتسشحترا نذا

 ناك نا دعب اهلكمصو ملشروا راوسا اومترو أبمحتو لسابروز ةماعز 0 هب روس

 نكلو ميلشروا يف ةريقك سرادم اوماقاو اًنصفص اَءاق اهولعج دق نويروشالا

 ناس رمل ةيسكل اكم هدحو العلا نال ٠ مهافنم نم اهب اوتا دق اوناك يتلا ةغلااب



 كرف عباطلا ةيطح

 ةيناب رسلا ىوس فرعي نكي ملف بعشلا اما ةيناربعلا نوفرعب اوناك ةعب رشلا ءالعو

 نوفرعي عيمط. لاو ةينابرسلا فرعي مهنم ليلق ناكح يننلا لبق هنا اك اهدحد

 ١١ درع ”5 لصف اسعشا يف اقاشبر مالك خرم ماج اذه رهظي و « ةناربعلا

 ةيناربع تناك اهنا نويليحتالا لاق اب ملكت جيسملا ناك يتلا ةينابرسلا ناذ اذهل

 امتولمعتسي اوناكنييناربعلا نال ةيناربعلا ءامسالا يف هباتك يف سونوريا ظحال اك
 ءالذعا لاوز دعب

 نوناربعلا ناك اضيا ةيناربع تع ىتلا ةينادلكلا ةينان رسلا ةغللا هذه اًذاف

 ةنانويلا ةغللا ناب ضعللا لوق ماو. يلياملا ٠ ءالخا ن نم مهعوجر دعب نوملكت

 كلذ يف مهنم ام ملكتلا نسي نكي م 6 هنال دودر# متع ةعباش تناك

 اماسقاب ةي روسو نيطسلف دالب يف نككلو نانويلا دالب نينطاقلا دوهيلا ىوس دهعلا
 اهستقا نمو اهبدم ضعب نونك اسلا ءابرغلا نانويلا الا اهب ملكتي نكحي مل

 ةمدقم يف يرجملا كلذ مضوا 15 نييلصالا ابتاكس نم ةرشاعملا وا سردلاب

 نيسعضاخاو نانويأا دالب نم نيميرآلا دوهلا نا » هلوه سقرم ةراشب هريسفت

 « ةنانويلا ةغللا نوملعت. اوناك نانويللو ريمكلا ردنكسالل

 ابك يتلا لسرلا لامعا.نم 7١ لصفلا يف ءاج ام !دكأت اذه دب زيو

 براق الو » هصن ام 0٠و "85و ا ددعلا يف درو دقف ةنانويلاب اقول سيدقلا

 فرعت له لاف كلملك ا نا يل له فلالا دئاتل لاق رككسعملا لخدب نا سلوب

 نم ةفورعم ةندم لها نم يسوسرط يدوهي لجد نا سلوب ل اعف . ةنانويلا
 ىلع سلوب فقو هل نذا ايلف . بعشلا ملكا نا يل نذأت نا كلأساف ةيكيليك

 ةسسدناربعلا ةغللاب ىدان يظع توكس ناك ذاو بعشلا ىلا هدب راشاو جيردلا

 ةينانويلا نوفرعي دولا ناك ول هنا احيرص نيش اذه نم . «جخلا ٠. الئاق



 عباطلا ةبطخ 2

 مكحمل اضيا دئاتلا دنع افورعم هب متحي ام نوكيل اهب مهبطاخ لوسرلا ناكل

 كفا لا

 يللامورلا دئاقلا ناك اه مهعيمج دنع ةعئاش ةينانويلا ةغللا تناكول ةنا مث

 نم ةناب لوسرلا هبيحي نا سمالا مزل الك ةينانويلا فرعي ناك اذا امع لوسرلا لأسي
 __ةينانويلا اهبف ستقا هنا كلذ نم ماعيل اهيف دلوو سوسرط

 (امولعم كلذ. راصو » :لسرلا لامعا نم ١١ ددعلاو ١ لصفلا يف اضاا دروو

 لقح قا امد لقح مهتغاب لقملا كلذ يع ىتح مياشروا ناكس عيمج دنع

 يا امد لقح دلبلا ةغلب ةيرقلا كلت تيعد » ةنابرسلا ةخسنلا يفو . « مدلا

 امد لمح يس لقملا اذه نا ةيآلا هذه ريسفت يف يرجحلا لاق . « مدلا لمح

 ةضحلا ةيناربعلاب نوملكّتب اوناك ام يبسلا نم مهعوجر دعب دوهللا نال ةيناب رسلاب
 ةينادلكلا ةينابرسلاب لب

 سرطب سيدقلا اهفضي مل مدلا لقح ىلا يناير سلا مسالا اذه ةمجرت نا مت

 امل يذلا اقول.سيدقلا اهفاضا لب ةيناب رسلاب نيبناب رس سانا يسطاخي ناك يذلا

 امكح يئلانويلا ىلا يلايرسلا امد لّقح ظفل مجرت نيينانوي سانال ةينانويلاب بنك
 ةيآلا ريسفت يف سويكحونيم انحوي اًضيا كلذ لثم لاقو . وغوه ىأترا
 ردد

 امماسقاب ةيروسو نيطسلف يف ةعئاش ةينانويلا ةغللا نكت مل هيلع ءانبو
 سدقملا باتكلا نم حضتب كلذو .ةينابرسلا ةغللا لب ةنمزالا كلت يف ةصاخ

 ةظنل تحن قرهاللا همحعم يف رجرب لاق .نوخرأوملاو ءاملعلا هب حرص امو هسفن

 ١870 ةنس ةيقدنملا يف ةعوطملا ةيلاطاالا ةخسنلا نم 7١5 هجو ٠١ دل نايرس

 عيمج ىلدالا ةميرالا روصعلا ةدم يف لوانتت تناك ةينابرسلا ةسينكلا نا »



 ءءء عياطلا ةبطخ

 هذهب ماكتب نكي مو. ةنادلك ةينايرس دا ةئايرس مهتفل تناك يذلا بوعشلا
 ًاضاا نييرهنلا نيب امو نمرالا دالب نم مسق يف لب طقف ةيروسو نيطسلف يف ةغللا

 يف تديف اكأل ةنازضتلا دس تاو ةسنكلا هده دنا انكم خلل

 اه لبق ىتلا ةيروس ةصاع ةيكاطنا ةنيدم يثو انثادف رارسا تت ثيح نيطساف

 « نيرحيسم مسا نولوالا نونمأوملا

 يا يثتاك ةلفنل عا هحو « داع ردا همحعم يف هسفن وه لاكو

 ةيمورلا ةسينكلا طلخ بجي ال » ةيمور وا ةينانوي ةسينكو .نانوي دا يقيرغا

 ةبردا ةهج يف تناك ءاوس لسرلا اهسسأ يتلا مورلا دالب م عم ةرضاخلا

 ناف خلا سسفأو ريمزاك ةيسا ةهج يف وا خلا يكنولاستو يبايفو نشير لثم

 انني ةينيدلا رومالا يفد روهمجلا نيب امهنم لك يف ةلمعتسم تناك ةينانويلا ةفللا
 « رصم يف ةبطسقلاو ةيروسو اهرساب ةيكاطنا يف ةلمعتسم ةذابرسلا ةغالا تناك

 عقاولا نيينادبعلا نم اوناك نيرذلا هلسرو ميلا نأ هنايب مدقت امم ةجيتنلاف

 اعو . ةلمعتسملا مهتغل ةناداكحلا ةينابرسلا ةغللا هذه تناك مهلع مالكجا

 نم تاض يتلا فارخلا و عون صخاب !سهجوتم ناك راذنالاب مهماتها لوا نا

 نا مزلي ناك ةرورضلا باب نمث 5 ددع ٠١ لصف ىتم يف ءاج 0 ا تا

 صاللفخلا قيرط مهوملعيو اهريغ نود ةيناب رسلا ةغللا هذهب نييناربعلا اورشدي

 اهريغ ندد اه مهنا ا .مهميلعتو مهريشنت نم اوديفتسيو اومهفي نا مهتكتي

 اهورشنيل لسرلل اهملسو ةيليجتالا هتعي رش جيمملا بتر اهبو مهومّلعو مهورشب
 هلك ماعلا يف

 ينايرسلا اهاصا ىلع ةيقاب لزت مل ةينايرس تاماك ضعب اذه انلوق تبثيد
 .افيكو .انويرب و. حتفتاو يوق اتيلط اهنم ىرخا تاغلب ةلمعتسملا ليجانالا يف
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 عباطل) ةيطخ ىحأ
 مسهل

 يف كلذ فال و اجرتم ىزخا خسن يف أرب امم اهريغو ينتتيش انل يليا ىلياو

 00 ل ار خما س1 لذا اع دا فسم دم .٠ تاإسلا صنلا

 * هجو ” سار “ دل ةيقرشلا هتنتكم يف هريغو يلاعمسلا نهرب امك اههريغو

 سوبسي رافودي وغ مهنم نيخروملاو ءايلعلا نم روهمج اضيا اذه تبثيو
 ثلاثلا سوكحي رنه كلملل اهمدق يتلا ل كيتا ع ناس قسرا

 ل مش كلا مف يملالا مفلاب تسدقت هب ا رسلا فعالا نا ال ناك كح

 ميسا ناعا اهبو لسرلا عيج دنع ةلمعتسم تناكو ءارذعلا برم اهتلمعتساو

 «ةيايحالا هتعبارش
 يلاب رسلا هقيطامارغ ةمدقم يف يلدهالا هريع سجرج اًضا كلذ لثع لاقو

 همالك ضرع ةبقرشلا هتنّدكم نم لدالا دلحلا ةمدقتم يف يناعسلاو هذ راملا

 يفاب رسلا مهلا ةمدقم يف ينيلوناز نوطنا ملعملاو ١ ددع نايرسلا نيفلوأا ىلع

 يلا رسلا ديدخلا دهعلا ةمدقم يف سورلمعرتو “ هجو 5 ةنس ةوداب يف عوبطملا

 مهدادعت ىلا ةجاح ىزن ال نيرخأتملاو نيمدقتملا نم نوريثك هريغو

 نا يغنيني ءامسلا ىلا هدوعص ليق هلسرو ميسنا ريشنت نع هلوق قبس امو

 ف مهتماقا ةدم دجمملا هدوعص دعب دوهلا مهتراشب نع ةحح ىلواب لاش

 ةفالاب ةدورضلا باب نم ناك هنا قافاالا ىلا مهقرفت لبق اهيلب امو ةيدويلا

 نيياربعلا نوملع ةدملا كلت يف اوحرب ام لسرلا نال ةئادلكلا ةيناب رسلا

 ةفرعم ىلا مهنم ني ديثك اذدر ىتح يهلالا مهملعم نم هونقات اب مهندرشبي د
 ناتالا باب حمتف لبق امسال لسرلا لامعا يف حرصم وه 15 هللا نباب نامالاب قللا
 ناعا دعب و صلخلا ةمايق نم تاونس ثالث يضم دعب الا نكي مل يذلا ممالل

 صخا ناكح ذا ءاهلعلا عيمج يأر وه اك دونما سئر يئامورلا سوار



 سدو عباطلا ةيطخ

 ءاج اك نيينانويلاب مهعربعملا ممالل مث دوهيلل لوا ليجنالاب هلسرو ميسملا ريشرت

 لك صالخل هللا ةوق ةنال ليج الاب يتسأ ال » لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر يف

 ىلع نيبظاوم اوناكو 15:١( ةيمور ) «نيينانويلل مث الا دوهلل نمي نم
 هلهال هوملسي ىتح مهنطو يف ةئشانلا ةسينكلا ةصاخو ةسينكلا مزلي ام بتترت

 ىمانني الف هظنحو همهف مل لهستيل ةبحلا ماظن يضتقي ناك اك مهقرفت لبق

 2 ةيناب رسلا هنطو ةغاب هامحلا ىتم سددكقلا تك اذهنو : كلذ نود مهركر اذا

 ةتباصا يتلا دالبلا ىلا هجوتب نا لمق لسرلا يئاب ماو ذيمالتلا ىلطب ميلشروا

 )١( ةعرقلاب

 بوعد سيدملا ةيحروتل نا يف

 تاصجروتيللا رثاس لصا يه

 لسرلا :نم تايجروتيللا تملست سنانككلا تناك اذا اهف ءايلعلا فلتخا

 عضرم اذه سيل تانّيو ةلدا مهنم قيرف لكتو ةباتك وا ةهفاشم راهطالا

 ةفقاسا لدا بوق سيدقلا ةيجروتمل نا ىلع اوقفتا دقف مالا ناك امهنكو اهؤذ
 دوهيلا ةغل تناك يتلا ةيئاب رسلا ةفللاب تئشنأ دقو تايجروتيللا ىلوا يم ملشروا

 سيدفقلاو ميراتلا يف ١8 سار ” باتكح سويباسوا كلذ حبضوا ١(

 راما هفيل أت يف نينويجربسك ملعملاو نييسنانكلا نيفلر ما :تسرهف يف سوعتوريا
 ءايلملاو ءانالا نم ندريشكو ىتم ليجنا ريسفت ةمدقم يف ينيديت برتعد هكذ
 ا راضتخا مهد ذ نر عضرعن



 عباطلا ةبطخ "م

 امولعن ةراشلل قاف الا يف اوقرفت ال لسرلا ناو كلذ تاشا قيس 1

 مهورّشب نيذلا بوعشلا تاغا ىلا

 بوقع سيدقلا ةيجروتل لمعتست ةيكحاظن الا ةكريرطبلا ترتسا دقو

 ءانبا نم مهتنالو تحن ناك نم اوربجاف ةيئيطنطسقلا ةكراطب ماق نا ىلا لوسراا

 ميركل لق دل ينيطنطستلا يمركل ١ سوقط ةققاومب اهلا اهوملا ةيكريرطبلا

 :ش ةيايطنطستلا ةسيلك امها عتست نيتالا بهذلا غل انحويو سويايسا
 ةيناب رسلا ىلا ناتيجروتيللا ناتاه تجرب ةيناتويلا لهجن ناك سعشلا نا ابو

 يفانريلا لغدأ مث (ظوفحم يفاي رسلا لصالا رتساو اهلا اتجرت ةيبرعلا تادد الو

 نالا وه ام يلرعلا عم

 اوظفح دقق ةينيطنطسقلا كريرطب سماب اولفحي مل نيذلا ناب رسلا يقاب اما

 مهاوابآ فلأو ةنصتسم تادايز ضعب عم ةيلصالا بوقعي سيدقلا ةيجروتيل
 ناداكحلاو نايرسلا دنع مويلا ىلا يثو ةينايرسلاب اهلاثم ىلع ىرخأ تاءجروتل

 01١ ضيا ةينوراملا انتسننكيفو

 هجر موظنملا انذلا مسار ىضذعنملا رابا ٠ ميراش ١م66 ةئسلا هذه يف رداصلا

 نم هش عمج دعسم سلوب كذلا ديعسلا اكريرط ْنأف ؟7هو ١5ه و اهو 1

 دي زتسمل ةدايز هدعب سيل ام نيققدملا نيخروملا تاداهشو نيقتحلا ءاملعلا لاوتا



 مه مياطل) ةبطخ
 2-5 0 ااا دود ااا د آذآ زآؤآؤز>ز> >ز>ز>ز>ز>ز>ز>ز>ز>ز>ز>ز73ا +811 ا ل ا م ع سم سم ل ا سم

 أمملع تدقتعا ىتلا ةؤسنلا

 ةطوط## ةدحاو ةومسل قون ةرادلا بادك عبط ترشاب ا يدب نيب نكي

 يلا سرطب نب ميسملا دنع سلا 17١1 ةننس يلع يل امش نايتس فرحأب

 سياللا كاضنلا ةمالبلا نيسللا ”عرركتلا .ةتئينلا لف ةفلتتا دن ل كيرالا

 ريد ةينكم نم اهب لأ يريرطبلا بئانلا م فسوي نارطملا لايكلا لاح

 ناكف اهعفن ميمعتو اهعبيط ليبس ىل دهمو نييبلخلا ةنراوملا ناهرلل ةزيوللا

 نم .دقعملا نكرلاو .دنسلا دسلا اذه ةلافك يف بائكلا لعجا نا ىلع اعرف

 نا هللا لأسا . هتمهو هتريغو همادقا ةلدا تماقو .هتيكحبح ءاوضا تدي الت

 ةمارم ىهتشم لك نم ةفلبي و همايا دع
 بوتكم امهنم لك ر هظ ىلعو اًثسح اًديلحت نادلج ناءزج ةخسنلا هذهو

 :ةيلاتلا رطسالا هذه ةمدقملا رخآ يفو 08061258 ةينتتاللاب

 دقعي نم نوريثك اهدقتنا دق ةحئافلا هذه نا بيبا بتاكلا اهيا ملعا »

 ريغ نم يم انك اهيتكأ لب اهنم همهفت ال ام دسفت الف اًميع اهف ادري لو مهلع
 نم رذحاف كياوث هللا صئش الثل ناصقن الو هبامع كيلع هللا دب زي الثل ةداز

 « امئاد هلل حبسلاو طقست الثل (ةفلاخلا)

 : لب ام لوالا ءالسا خا يو

 يبلخا يىلوراما سراب نب ميسا دبع ىرولا رثحا همسات دب ىلع ىعغتنا »

 فلا ةئس كلذو يبلخحلا يلوراملا ( ملقلاب م وهو هَل وسلا مسا ايينهو )

 « امسجو سفن هل اديفم ةلعجيو هب ةئنهي انبر ةيحيسم ةرشع ىدحاو ةئاعبسو

 دوسالاب كاملاو رمحالا رباب لمملا عطاقمو لوصفلا سواور اهبف تنك دقو



 عباطلا ةيطخح رس و

 ىلع لوالا داجملا لقشلو نيتم اهقروو ةبنابرسلا طوطخلا نسحا نف اهطخ اما

 امو ؟١ ايهضرعت اال افوط غلب قص 6 نقص © هي هب

 باتكلا نم ىلدالا ةئاما تاحفصلا يف خسانلا هيف راشا تارتهتلس « غلب شماه

 ُْى كلذ نع لدع م سدقملا كتاف نم ةدراولا تانآلا عسفاوم صعب لا

 يقابل
 تايتصت) اعط كاد 5 هان ءاش نأ ىلاثلإ ناار سا قا ىلكأسو

 عافتنالل اليهست مهما فورخ ىلع بترم هيئزجب باتكلا ثحابمل سرهف عم

 هلو
. 

 هر



 ١ فلاوملا ةمدقع
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 فاوما مم لام

 ىلع لدي ضافضف بوثب رئانملا نيب الئاج انحوي هآر يذلا ميما عوسا دمحلا
 هلالآ ردو هميلقت نابل ىلا ديشي نييدثلا قوف يبهذ قاطنو ٠ هتالاك غوبس
 ةروضو هدحم عاش وه: يذلا آلا نم يلزالا هدلوع' سنلطا نسشولا"ننألا ٠ هتاحخسو
 .اكملا زعا يذلا. هتاضرءد هراثبإ بسح ينمزلا هدلوع هما مب رع نم دسجلا . هتاذ

 . هتابآ مطاوتب انب ذهو هدشر عطاوسب نراأو . هتازوعم ءاكحإب مهسهفاو هتمكح مهف

 هناك قداصب اهنوعصم ا مصفاو انكم مواو هرارس ١ قياهح نع انل نهربو

 نسلاب اهنيعم ءام طابنتساب انبولق ىورو اهنوتم حرشب ةرودص حرشو ٠ هتايؤرو

 | يحصصاف مهنافاخو ه اسر ا ّن ماهبالا عادق ماعنإلا دمب اضنو ٠ هتاناددو هلاوقا يغلبم

 نازواو هيف غيز ال لداع ساطستك مهاعجو هناب وجم 3 ام اكوا دقو
 ءامنالا هب هاف امث .تحخأ أم لحر . هنأنزو حجاور 1 مهملس ا: أع هناعا | 5 نر

 - هتافوصوم ليلجو هتافص لئالج فصو رافسالا نوطب عدواو راهطالا لسرلاو

 . «تتامالاعو لاهي لك ثمدلسا كيعلا دارتسا ىلا ةراشا ميدَقلا دهعلا رارسأ لعجر

 ةحسبذ وه يذلا ايتسراخمالا رس لولدم ىلع ةلالد الا ةينورحلا حئابذلا كلت نكست ملف

 ءافوو . هتانسخ ىلع ركشلاو يحلالا لالللا مارال ةمدقملا نيمكالا همدو هدسج

 هلبامر لن ةافصلا سرطب ىلع تس“ لشار» تاربخي همعت لو ىهلالا لدعلا

 عرا هل لاق ذ١٠ هتاعر ًاماماو هتيعرا ماع ًامعار هلعجو رارسالا مئاعد عبسب اهمعدو

 يجاعن عرا٠ هتالظ يف نيمتارلاو رفكلا هماهم نيكلأسلا ممالاو دوهلا يا يفارخ

 ختام هملسو ٠ هتانبو هين مهداشراب نيبحور ادالوا هلل نودلب نيبذلا ءاسورلا يا

 هنالاح لك يف ةيمور ىسرك ىلع هنوفاخي نيذلا عيمجو توكملا



 فلاوملا ةمدقم وسو

 قئاتح نع اطغلا انت فشكيو ءاطعلا ريخ انل ببيد ءاطكلا انم مّوقي ادم

 هتاءودكسعم ضماوغ نمانل هنلعا ام ءالالب انتملظ ٠يضيو . هتايتاذو صالخلا
 ماعلا نع بغيت لب ليطابالا ىلا نجت الو ليلاضالا ضفنف هيلا انبولق عفريد
 هتدلاوو راباا عوسل 1 ان 0 * كالو هتاهارك نع ضرعءنو ٠ هتالمعزخو

 ةيرولا تائغطلا ىلع ارانق 6 تح ٠ هتامهو «بىعت لضفاب 3 يلا رع

 هتاباغو هواش غلاب نم سيلف سايق لك قوفب اواع

 ةسدنكساا علموا نب ميودلا سرطب اةنانظ سا راع ددجلا بالا لوقف دعب و

 يعاسلا ةينامورلا 0 كرزب) ' ايفارغ هاه ىلع اهيعارو ٠ ةينوراملا ةلملا وباو ٠ ةمك اطنالا

 0 ةيحورلا م اكحالا ديومو .٠ ةيتوهاللاو ةيضايرلا مواعلا ذمهج ٠ اهعاسم ديمح يف

 اهل نكف ةسشئاك ا ةسائرلا دلقت نم ءاهسراود يك .اهسرادم ليلس

 0 أط اهل ناك حاورالا جازم جالع 0 ريغ“ نم 113 ًانفاك

 ىلع ذاجو كواسلا نسحا ٠ لمالا نسح نم هاخوت ام لاف .٠ لمعلاو ماعلا نيب

 ككاو ىعرو ىعس املاط ٠ ةقيقللا رهوجب مسرلا ذا ج ذا زافف ٠ ةقةيرطو 1

 هافاكك ا ريخ هافاكو ٠ هازحو هباوت هللا 1 2 5 ؟لواءدتز امخ الو هد

 0 ار ب كلا امل تارا نم يللا مآس ٠١ تراظن ال ين
 ىئمزل دقو ٠ هداشراو هتسامس تدلمت 0 ٠ تائيسااو تكاتف

 0 جاتر 4" ىلا راقتفالا ةباغب هدامق 0 نادعب ٠ همامذ رفخا الو هدهع يقفوا

 كثردحلا دبعلا رارسا يا اهتقيقح ىلا اههاجاو ةءدقلا رارسالا حرش نم يفابملا دصومو

 ديمخلا ىلع سيدقتلا زاوجو حيذملاو ايتسراثالا رارسا ىلع نايب ضضواب ةلادلا ةمب رككا

 نوعع*و . قاثينالاو رهطملا دوحو بوجوو ٠ قافتالاب ةسنك لك ةداع سسح ريطفلاو

 لكريسفتو ٠ قافآلاو راطقالا راس يف ٠ قالطالا ىلع ةماعلا ةينامورلا ةسائرلاو ةسنكلا

 ةسدقملا تانوقبالاو سوريلكألا يا اهمادخو جيباذلا سبالم همت امم كلذ يلي ام
 نهاككا ىلع هلعف سي امو . سادقلا صخي امت هريغو ةيبرلا ةالصلاو ةبواقنلا ةنامالاو



 36 فل وألا ةمدقم

 نكن .رارصالا حبقو ةبوتلا لضفو رارسالا لرانتي نم ىلعو ٠ سادقالا مداخ

 تيارو ٠ مزهلا لك ةيورلا عم يألا تمزجو ٠ مزإلا قوسو دا دعاس نع ترث
 . يسارا فهبرو تدروو .ريسافتلا رافسأ فر تاخدف .مزلعا نم كلذ

 ترصتفهاو ٠ عنام ديغ نم* عنابلا ينحل أتم ما ريهاشملا نيسيدعقلا ءاب الل يتلا

 ناستسالا هيلا يلادا امو. 9 اهيناعم نم تسقتناو .امتانفا تفطتقاو ٠ اهناصرخ

 الو ٠ ل الا ىنعم قرب مس د اهحصقاو اهحضواو ٠ اهحلصاو اهحصا

 اللا ارا ه«تزرباو الا اف ,جوفمس و اللا ان هحوصواو الا لح + م

 دنايلماو. الا ارييضمو ١ هبتن رعوالا | عمو تخت ألا :اهاكشر هةكتاعاو

 . اهزومر مئاكش تالحو ٠ اهزونك موتخ تضضنف . هتققحو الا هيف اكوكتمو
 تولا الو تدل امو ء٠بمنئافد ترشنو . اهنئانك تاثنو ٠ اهزومرع مئاظع تنّأو
 اهلوصا ىلا عورفلا ةفاضاو ٠ الوصفو سانجالا نم مزاي ام 58 21 ةترذدعا نأ ١ دهع

 تق ىتح . افوصوع ةلصلا لصوو ٠ ٠ اهوصا ىلا لصوتاو ٠ افوصح يف ينتعا تاز الو

 أمد ٠ تاقفالا نم تاورذلا عيفرلا ءانملا اذه يضنقي ام لكو . تاودالاو داوملا

 قس ىتح ٠ عمجا لضفلا ولوا هيلع مجا ات نزخأو٠ عرذاو سقا تثتف

 ايس ىزخالاب اضياقو ٠ ةدحاولا دلاب اطساب يبا تقفطف ٠ عزام دلسا سوق يف

 نم لاعألا لك دراو.لاهها نودب لسحنالا هذ مزاي 15 ٠ ةدهاملا ةعزعلا

 ٠ للغاش هنع ىنافشي ملو . هفيفصتو هبشرتو ٠ هفيصرتو ا كاد رو: لاكألا ةنزاله
 اذه هلوطو هللا لوجب مت نا ىلا ٠ لجاو مظعا مومهلا يداوب يداوب تنكح نئاو

 ٠ دلثو فراط فرطتسم نم .دمقملا ذيدسلا حرشلا نم هنمضت امو ٠ ديشملا حرصلا

 يف نموم لكد اال ٠ رئانملا (متوعدو تالاتم رشع يف عسأملا اذه ترصح دقو

 نم انجار ٠ ءازداو لوصف ىلع يوطنت نع ىلع لمشتثي .قئاس'رتمغلا اذه قب رط

 .هردق زوا> امو هجوازو ٠ هرثو اهدحا عفش نيدام كاذ تدسقو ' ءازااريخ هللا

 بليكمو ٠ ثباع باك نع هللاب !مهتللجاو ٠ ثلاثب اززعب مل امن 1و ةلمونو



 ىتَح ٠ ةرانم ىلع جاسلاكن وك نا اجار ٠ ةرانلا فااوملا اذه تيعتو ٠ ثئاع
 . ماثآلاو رورشلا ةبلجو ٠ مالظلا ملاع ملاعلا اذه تيب يف نم لكدب ءيضتسي
 نم انأدتبا ام متم ناو .ملاعلا ىلا ىلا ناسنا لكك ٠ يذي يذلا رونلا نم | دق“

 نه هب اننئاع ام انل لعجيو ٠ ةياهنلاو ةءادبلا وه ذ١٠ ماتا نسم هنامعن ةكرب

 وهف ٠ هيلا لوصولاو . هب ةوظللا ياو .٠ ةءاغلا عولبل 00 بامتالاو باصنالا

 ميمعلا فطللاو ٠ محا فوؤرلا

 ىوهم كيشتو٠ راثالا كل نيس ةرانم رهدلا اذه ةملاظ 2 يراسلا اهي اممأ تلنودو

 نم ناف ٠ ءاوضالا لساسمب كريستو ٠ ءاوصالا مضاولا ليدسلا ىلا كد تو .راثعلا

 ل 5000 راعي ال ءوضلا يف يمي
 نود هانا عفر هلو قسالا دملعا لف ٠ ددملا يلوو . ددسلا ىلا ققوملا وه هللاو

 باملا هيلاو لاكتالا هيلعو ٠ انثتسا
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 رهاطلا سادقلا رم يف ىلوالا ةرانملا

 ىل مالا عمان

 ف

 ةلاسرلا هذه. كيلا تدتك د قو » سداتومبت ىلا هتلاسر يف لوسرلا سلوب لاق

 نأ كاف 55 اهنا ع مرلا رن تالياع مدقأ نأ المؤم

 ١١ « ةثدعاقو قا دومع ولا هللا ةءدنك وه يذلا هللا تدب يف كد

2-0 

 ددسن امال قدصلا جئاصم ةعببلا رارسا ىمس بهذلا م انحري سيدقلا نا

 هذه للضفاو ٠ رشبلا رون يث ىتلا ةايحلا ايوان يذلا بهتو ةئيطخلا تاملظ

 لات امكح ةيعللا سب. هنال سادقلا رس وه 0 اهمظعا ويارفت يل نارا

 ,) « مورلاب ركبتو دسللا يف مت يذلا ىوقتلا يس خ14 ليعلا سر
 يف ىثمي الف ةعبت نمو ملاعاا رون هنا » انحوي هل دهش يذلا ةمعنلا بز اضيا سويد

 *) « ةايهلا رون هل نوكي لب مالظلا

 ىعبا ةيهلالا مي اذملا ىلع رضحيو ا سدقن ىتلا ةمدخلا تناك اذه ىبعو
 ال ىلامت هللا نا ةسسدتلا ةازوتلا ىف هاج » حامض لك انرم' كارل عطساو ءانس
 هوجولا زي سدّقب نأ هسا يبنلا ىسوا ىلبمحلا يف دحلا ليلخلا َرسلا اذه رهظا

 (...+ سوائومت "5 ١١ وه١ *'( ١ سواتوممس :١٠

 #( :مهل الوب ١١



 ىلوالا ةرانملا ٠

 صلاخ بهذ نم ةرانم بصني ةدئاملا ءازابو ةدئام ىلع سدقلا تدب يف ةعضيو

 دسج ىلا هوجولا زبخو رهاطلا مث ذملا ىلا !ًزءر تناكةدئاما كلتف حرم 5 د تا
 . ةنهكلا يديا ىلع اهب سّدقي يتلا سادقلا ةمدخ ىلا ةرانملاو ةايحلا ملام برلا
 تاذ تناحح او اهريغ ىلع همدان لضفل بهذ نم ةداكملا 00 ليقو

 وه ميذملا ىلع مّدقملا نإ لدتو بهشت يممو ةعبس سادقلا ءازجا. نال جرس ةعبس
 سومانلا رئانم نم ةئئضم ةرانم لك نم لضفاو ةايللا رصنع

 ل 1 لا ا كال ايش دا دوم نأ كرملا ء امل كدر

 نا ةعببلا ءاملع تدثاو .راهنلا كلذ لثم يف هللا اهدجرا يلا ةرامسلا تارينلا

 ةرصنعلا يلي يذلا ”اعرالا كب ناد لن املس لك

 ةريثكسص رئانم اهلاشم ىلع 0 مث ةدحاو تناك سومانلا ةدانم نا امكو

 2 ننتج 2 ءايالا فلا أههبش ىلعو ا يث سادقلا ةمد+خ اذكحجه

 ا ريرشلا نا ريغ ىلا ك1 رم اسم ل رمال ران نا ناكر 2

 لل ا تلطلد رامس نأ للص نافكلا نمر اذرعد نلتارسا كرام

 مهملاساو هزجرب هللا را مركصذ اود ةديعبلا نادلملا ىلا اهولقنيو اهمئاوق

 برلا ينيع يف رشلا اولعفو اودمت دق انءابا نا » كلما ايقزح لاق امكراعلاو ءزهلل

 قاورلا باوبا اوةلغاو مهتيفقأ اولوو برا نكسم م نع مههرجر انلرعلا هوك ربو انهما

 - لمارسا هلال نمدقلا 2 2 اةديحا و رولا اورتقي 0 3 اذا

 ته كيلا افرعلا 0 0 اشرواو اذوبم ىلع برلا سضغ ع ناحح كلذلو

 ١١ « مكتمعا نورت متن نا امك ريغصلاو

 يناثلا هئيحم ىلا اهتمدخو اهجارساب هللا سمعا يتلا سادقلا ةرانا ىرج 0

 م موزع مدهف دامالاو غيزلا لهاو عدبلا بازحا نمريثك اهيلع رعآت دف

 امتاسدقتو اهت |ىيبسل قب رذ ضغاو اند اهتنهكو نورخا ىردزاو اهسنانكو

 ه :9 مايا## 9١(



 3 رهاطلا شادقلا رس

 تريب ل سادقلا نا ءاعدالا ىلع موق ةأرلا تلمحو اهتاروخججو !ماظن ةعامج براحر
 ٠ هيثل ديفموهالو ةسدقملا ليجانالا يف لصا نم هل سيلو دجلا هل صلخلا ديسلا
 بها مهتاناص 3 اوقش يكل هتهرب معلب نيذلاو ءال ءال وه رثك | كاها هللا نكلو

 ًاجارس يبس ' ىهأ » يبنلا ناساب لاذ مدقت امك رامدلاو ةنعلل | مهملسأو يزخلا

 ١١ « ا هملعو اي زخ هءادعأ سلا

 نا مهعم نوكي ةناف ىبخلا هدسح ةرانغع 00 نيذدلا كلذ 0 ىلعي

 ءاسنمم ىلا 0 دود مدوشو دحلا مي هةسدق مهيف رهاب و رهدلا ةنا

 ا برلاذ نه اما » ليئارس 0

 برلل نورتدي مو 0 ُْ نوبداللاو نوره وش 2 برلا ةمد# نومئاقاا ةنيكناو

 ةراتهف ةقنلا ةديآملا ىلع هودولا راحو ٠ - باظأ روجبو تاقرحم ٠ 0 ا حابص 5

 . ”هوتكرتف متنا اماو انه ١ برلا ةسارمجم نوُئاق اة نال ءاسم لك, اهحرس# دقوت بهذلا

 ليئارسا ينب اب ٠ مكملع فاتهلل فاتملا قاوباو ةتنهكو انل سيئر انعم هللا اذوهر
 ؟١) « نوحلفت ال مكناف مكسعتابآ هلا برلا اوبراحن ال

 نمادقلا رس ىلع |ملوا ُُ نهرب حورش ةثالث ىلا ةراثملا هذه مسعن 3 نمو

 نم سادقلاب قّلعتت روما ضءب ىلع يناثلا يفو. ةديدجلاو ةقيتعلا رافسالا نم
 رهاطلا سادقلا روضح ىلع ثلاثلا يفو . ةثمهاو ةدرلا ثمح



 لوالا حرشلا 05

 لوالا حرش

 رهاطلا سادقلا رس يق

 الصف راع ل وهو

 1 ا ف يلاثلا لصفلا

 0 0 ةمهأم يك : كثملاثلا لصفلا

 فد رمصنلا لمالا 08 سادقلا ةمدقت ىلع ناهربلا 2 عبارلا لصملا

 نمو 0 سددعلا لئاشس نم سادقلا ىلع ناهرلا ُْث سماّلا لصفلا

 لسيلا دابخا
 يف نوكي هناو ةقيتعلا بّمكلا نم سادقلا ىلع ناهرإلا يف نس دال مرضا

 رهدلا ةياهن ىلا موديو ناكم لكح
 يدبالا ميسملا تونهك نم سادقلا ىلع ناهربلا يف عباسلا لصفلا
 سو.انلا جشابذ نم سادقلا ىلع ناهرلا 5 ٠ نماثلا لصفلا

 ةعببلا تادملق: نم سادقلا ىلع ناهربلا يف عساتلا لصفلا

 هاو[ نش ادق مدن نايف 54 لصفلا

 سادقلا ةمدّقت لضف يف رشع يداحلا لصفلا



 لوالا حرشلا
 ف

 ةديدملاو ةقبتعما تكلا نم هيلع ناهربلاو رهاطلا سادقلا

 لوالا لصفلا

 يي

 رهاسطلا ساد هلأ باس

 ءامحاو 0 هب نحلو نم ٍدحاو لكلخادو انيف ناكولو يملالا 8 نا

 داما نمارس راس هللا لت نأ آلو اهرصبب اقويع ةلظفلتو لا دلع نسل نورك

 نع هزئم رام هتنناحور فطلو هتلالج فرشلو ةممسإا رومالا نع درو هنال اهسجي

 داك ضرالاو ءامسلا نيب امم رثكأ ادعب ةيلويهلا هاشالا نع ٌديعب و ةنئدملا تاكرملا

 هرسدم و هوك مسالا رشثبلا سنج قلخي مد ةءادبلا وه ناكامل هنكل٠ سامق الو دح

 ىقذا مهيف 2 ره تاه الا نم ملعي | م رسولا لوس كاذ لجال

 ٠ تاءوربملا ت 00 ذا ملاعلا اخ ب دق هتاروظنم ريغ نال٠ هللا مع ةعكوأ

 لسج ام نيح نمو ) ١ ييسعا مون 0 نعي ةيلزالا ةيردق كلذدكو

 ةطاسلاو ةءربخلاو تونهكلا يش يللا 5 هر ؛ رشنا معنلا 5-5 هيلع 4 د عضو ناسناألا

 ةعمدلا تيغوس يف ةعيبلا لوك
 غ0 س“”1< <

 ١(رومية ١:١٠9



 لوالا حرشلا 1

 اذح م مموزل لمؤدم نبوحاح ادحمو ازصهحه ]نوبح

0-5 

 «تيشخو هناطاس لمجيل كلملا جاتب هجوت نار دف الا كانا كاكادنر

 . هتنرذل ةفرعملاو ةمكملا ىطعيل تونهكسحااب هيلع نم نبالاو . دسج يذ لكىلع

 عوبط 0 هل ٠ نك يتلا ثا 4 عفر و ءىرأملا 5 ةنريكلا هم سدعقلا حودو

 هلبا نأ » يكمل خاريس نبا لوقي ىنعمللا اذه و تانئاححلاا عينج طباضو ربخلا

 ىلع مهعنصو مهتعيبط كك ةوق مهسبلأ ضردالا يف ام لكح ىلع ًاناطلس مثاثآ

 مثهاطعا ٠ ٠٠ ريطلاو شحفولا ىلع هطابر كج فد لكح ىلع ةععر 0 هتروص

 مكاراو ا ةفرعم نم م“ 2 0 املقو نق دول و نا رات

 سودتلا همسا اودمجيل . هلامعا مئاظع مهل رهظمل مهبولق ىلع ةنيع لعجو رشلاو ريذحا

 ١ « هلامعا ماظعب اوريو

 حونو تشو ليباه طقذ سيل هلا ةسدقملا سكتباا تئكذ اذه ع

 لب نيمارقلاو منابذلا هلل نومد اوناك راهطالا 0 م مهريغو ميهربار قداصكتمو

 سرفلاو نيينانوملاو نيينامورلاو نيبرصااو 0 لثم ضيا ةريكصاا مالا

 ا ةنهكل او مي اذملا اهل نو را لا رت والا رناكم هاثماو

 درعرلا يف مثاطغاو هتيرذو يهربا هللا راتخا مانصالا ةدابع ىلا اورجتاو سائلا بولق
 0 1 هنعش نودع ل يك تيكا نيلرقاو سوماأانلا ضئار 0 قورلاو

 ىسوم هللا ا 0 ه. ماكسي |. لكسب 0 نا ىلع هللا اودهاعو لوبقا

 ىلعو ةسقلا ىلعو نانكلا 00 2 ىلع ها نيبارعلا مه 2 م دع ل ىنلا

 6 عيمج ىلع هب برلا 6 ىّذلا نيل ]| ىذ امره د الئاق ةيدللا تادذا عينج

 مسا: خاريس نبا 0١



 7 رهالفلا ننام بسلمم كك

 مهسلا ديسلا ء ٠ يح ىلا 8 مهيلع مت مدلا كاذ سر هر لل «١ لاوقالا

 ل سومانلا بتبسح ىلع مدلاب رطب ا ءيد لك » لوس لوقك يناثلا

 0 »4 يلا كنس لا : ةرفعم

 بهيا نكي مل ةمفدلا نم ايلاخ اًفيعض ايدسج قيتعلا سوهانلا ناك مل هنا ريغ
 لاق ذا ديدج دا نوم اين هللا مثدعو كلذ لجأ نوع لاكش لمحأي وا 5 ا

 لاو ليئارسا لآ عم اهيف عطقأ برلا لوش مابا نما كك اه ا» ىلا أممرأ نامساب

 م) 4 مهنابأ م ةمعطق يذلا دهعلاك ال ع أدي ذر

 ةئرطلا ١ اديبعو ٠ 5 ارامحا صخ است مع اذا تناك ةرربطا تلك

 اسن كلا برلا كلا مدي ”لاق ذا | رْخآ "يبني ىسوم ناسلب هللا مثهدعو اذهلو توملاو

 > 0 )“6 هيلع هرسأحا ىلاف ا 5 ماكت

 ةأاسملا 0 ةمودعم ةفيعض تناك ناريثلاو ءادخلا ءامدو نيبارتلا كاذكو

 تلاد ل نم مدعو 5 نط وع ل عيطتست الو | تم نق : 000 ةرهغملاو

 عساتلا مرا ف تكماح لاا ياض ةرفغملا بدلصلا ىلع همد تفس هبا نيا

 يتسلأ ككل أخت / ةمدقتو وذ ماعلا ها كن لود كلذلو » نيتالثلاو

 ه) « تآ اذنءاه تلق رذئنيح ٠ ةئيطالا مث اءذب الو تاقرحلاب ضرت لو . ادسج
 م الامخو اًللظ تناك اماف اهرارساو ةقيتعلا رومالا رئاس يف لق اذكهو

 ءايشنالا مالا هو كلذ ٠ نم متر اثدنعو 0 كوسا سراب لاق ةعمزملا

 رحب وفني نأ كا ملظم ناحوم 8 ؛ يطب حامصم هيذاك هللا متيغصأ ادأ مرد

 <) 4 رك 12100 راهنلا

 مم :ه نيداربع (» + ورح 0١)

 ١6:18 ةينلث (< سو: مرو امرا (#

 ١٠6:1١ ةيناث (5 ب:مصسو زم مه: ٠١ نيناربع (ه



 لوالا لصفل) م.

 الاه انا تاكل رارصألا كلان ناي ف الا رطم مل ىلاعت هللا نا كلذب ديري
 0000 ةمعتلا رايب ماعلل ر + هئيجم ىذلا صلخلا ديسلا لوبق ىلا ام اودتهيل

 لكك صالخلا ةاسحز هللا ةوق ةناواخلا لينال 5 عد ةاروتلا 1 اناطءاف ةمحرلا

 ةناتخلا نمو قداص حلم 9 ةءربح نم نطارمو "ا تلسمل

 0 ايشالا رئاس يف اذكهو فيرشلا دحالا تبسلا نمو ةسدقملا ةيدومعملا

 ىسوم دي ىلع تعض يتلا ضئارفلا» قيتعلا سومانلا روما عيب لطباو مث همونقاب
 2 كحل نما يالا د 2 1 لوسرلا سأوب دهشي اك هتدع ضنا زي تا

 0 1 ه يش لك نإ اهو ميدتلا ىضم دق 3 0 0 ٠

 ١١ 2 لا م انا 2 هسفنا عم م انلاص ىذلا هللا نم

 هيب ادهع ناك يذلا مدلا شر لطبا سومانلا لاطبأب 8 نا امكسف هياعو

 لآ دم ا را راسل ل أ هلل حلا ىلا ا

 الو مودت ةمعب رس نا اندهاعو يسلب 2 امشالا ا 00 0

 ٠ تقولا كلذ ىلا هيلع اهقثاوو اديدج ادهع هتعبب عم :ربا يلاثلا هئيجح ىلا يضقنت

 هلوقب في رشلا ليحتالا كهشي م ها همدو هدسح ةمدقت وه دهعلا كلاذو

 وه 1 ارك اوذخ "او 6 ل كرابو انا عوسب كسلا 2

 0 "محلك اذه نم 0 لاآقو مهاطعأو ال سا ذخلاو ٠ يدسج

 5١ «.اباطتلا ةرفغل نيريثك نع 0 يذلا ديدحلا دهعلل يد وه اذه

 املك مكناذ » الباف مهنوفلخي نيرذلا ةنهكلا عيمجت 66 عيمج ما مث

 4-9 كَ 1 ىلا ثلا .توع نر ساككا هده 2 را اده ماكسأ

 0 ةعسلا تبدو ديد ليخالا رفس يف 2 ةديداسا ةعرشلا نا انك

 نش 0 | اضنا ةروارفلا ك6 دال امعالاو تونهككاو ا و
 يسم مع يسم سس جس

 م”: قم (؟ 02 10 )0

 م5: ستنروك١ (©



 © رهاطلا سادقلا بس ف

 ىلا نينماوملا ىلع عزويو اهب سدقّمل ماكآتاذ ةديدج ةمدخب ميرككا همدو برأ
 سادقلا يم ةمدخلا هذهو « يزكذل اذه اوعنصا » هلوقب برلا ىدوا امكرهدلا ةلاهن

 ةيشع اهأرقن يتلا ةباسملا يف ةعيبلا ريشت اهرساب رومالا هذه عيج ىلاو . رهاطلا
 : لوقن ذا ديدخلا دحالا

 هما عد ةههم بمواح هد متخ .اهقم

 نكح حبس ١ يرض امرصو يمميج يصح . تواح ج

 لم ييعص محك. مح حد |. ممم احمد سس |! هرحو يبححدحو

 اج جييدس اا مح . ]طا رس رووا عى |خدعسزح

 . ]ارم اصوصصتحخ ةيازموبا بمزج مح .. لامع ارواح

 نق ؟ | رمس «ةطييد) .ببلهك ل رلصيم يف
 كم 057 |ددح مالا بيصسإو 1ك بعد حج ادم

 بنيوافجص ىذ . |ا!.ننم هوب امج |اطعفعح بنارح طخم

 رمح تح بكمووب مك . [ط.ممم هه ]ذو ذهح ههععمد !دنح

 ىوبو ؟تازموبت بهو هةمقم ىح , ااكع | رحت ]مش خف
 )١ | ,ىء اذحكمح هبماؤمأ

 تاداسا) ديو ةملل آلا هلا مءاوما لكس اساو دايعالا عيمح ةلم حيسملا اهيا: ةمحرتلا ١(
 ىل_فةتغو ديدملا مدآ اي بحلاب كل دجست ذا ديدحلا ةبسلا دحاب لفتت يل ةواقنلاب انوق

 سيانو دب دولا ليجغالاب انتنسلا ىشبتو ةديدملا ةعيرشا) صرحلاب ظفحتو ديدملا ديعلاب عشخل
 : دئالزلب ذذلتلل لمؤتو ةّديد لا سأكلا برشل ايان :ذيدلب ا ةنسلرلاب قنات ىلا .بانثلا
 ةديدملا نسورملا اهسفن' ىخ اها يلح نيحاغأ ةذيدج :ةذهلا لال 115 ١ يقر :ديدملا



 يناثلا لصفلا 1
 0 ا سس

 يناثلا لصفلا

 رهاطل) سادقلا ءامسا يف

 0 لا ا برد ريب ياش تل 1 نكي | نايل ءانألا نا
 ىتلا دئاوفلاو نيئمأوملا عامجا ظحال ام ا رس ةححذاا ظحالب ام اهنم ةفلتك

 مايا يف نينمأوملا نال عامتجا ”هانعمو 1 دايو لكلا 0 1

 نيع ركل همدو بولا دسح لوانتو سادقلا زوضحلا نوعبتح ةنراصلا دايغالاو داجنالا

 ١)«رعشب امف كانه نوكا اناف ى يماب ةثالث وا نانثا عمتجا ثيح » ل نأ لاق

 سرا كل ل ل ميسلا نا لاخاو

 امنع هدا ضيا ناغآلا ءاننبا هيف عمتجي يذلا ل ا

 نينموملا نال كارتشالاو ةكرشلا يا |! ةعامعل نمل

 [هكراش يبل ةكربلا ساك » لوسرلا لوتك _مضعب عمز برلا دسج يف نوكداشب

 ا نم م لا تدل زبذساو ميسلا مد ةكرش يث كلل

 7 ميسم

 لك فريشلا عز ىلا سر دنقلا نر كير نأ ةسيار سرا نيناولا ف نا مقر

 نحو :الثاق هروفاث يف بلطي سويليساب سيدقلاو ٠ فةسالا عم رارسالا يف مرش

 ةكرش يف ضعب عم انضعب نيدحت“ اناعحت نا كلأسن ةدحاو ساكو زبخ نم نيلوانتلا

 سدقلا حور

 نم هب برتقن ائنال الوا ةىصلاو برقلا انا كو هانا لقلا | نمش اعلا

 تن يكد برشرو ىدسح لكحأب نم » تأ لوقك ىلاعت هللا عم داس الا

 ٠١ ستنروكا١ (؟ سا



 ١ رهاطلا سادقلا) ءايسأ ْف

 مسم-سس-ل

 ناين 5 نيب باركقالاو ةطاصملا تمت 3 دسجب هال اناث ١9 <« هلف ناو“ يف

 لوسرلا لاق 5 00 دوو سعشس نيبو نيضرالاو

 ممتد انا سادقلا ةمدخ نال ةمدقتو انابرق يا 1 ساذنتلا 0 ًاعبار 0

 اءاطقسا ةرفغم لجال بآلا هلل نيع رككا همدو برا دسج ةمدقت

 ب دش نا ىصوا بلا نال رس ينعا 0 شاف يجب انفاغ

 ةنريهصلا هللا قاييعدق اك ريطاو بقعا لاقت نأ نع دللا دق ةرهد
 زبخلا اذ_ه لكحأب نم » لاق امك ةئادلا ةايلاب زوفلا ىلا اًرمر انوكك نا لجال

 ةسمعنلا بهت يتلا ةعببلا رارسا عيمج نيب ةعئاش رس ةملكو 7١ « دنالا ىلا شعن

 نه لكك ةمعنلا برو ةمعللا سسك هلال سادقلا رس ىلع ةصاخ لاقت اهنكك

 قاممتساب ةلواشت

 ير تناكح املثم هنال ةذ ينعا ال نامت وا دان

 بياصلا ىلع همد كفس هيبا هلل ةاذ هسفن مدق امل برلا اذكه مدلا كفسي مثابذلا

 نا انرماف همد اما» ةسنيصلا يف ةعضنو زيا لكس تحن هدسج سدقن نا انرماو

 لويمصلا ةيلعلا يف ترابك ١ ساعت“ انفو فأل لتس 2 سر
 :صن نا انرما

 نا انرما برلا نال ظفلعاو ركذلا ينعا 00 نساةننملا كك

 ركصا » كرس لاق بيلصلا دوء ىلع هلوأ |[ ني ركلا همدو هدسح سدقن

 0« قب نا ىلا ل تو نوربخحل س 4 ده مار اذه 0-5 للك

 لك يف 6 برلا دس> نال ريكا يا ]مره س ةتادقلإ جودت امل

 اوناك نينمأوملا.نا » لسرلا راسخا يف بوتكم وه يك نينموملا ىلع عّروي و زيا

 هذ: انظوع (8 هاب:؟انحرب ١(

 مو::١ نتنروك ١٠ )س



 يناثلا لصفلا 1

 (١ تل زدلا 8 ةكرشلاو و لسرلا مللاعت ىلع نيظاوم

 ور ةرقبد بلا ةملكب نال اميدقت ينعا لع وهف سادقلا سي انسأ

 ءابآلا دهش كلذلو . همدو تالا د ادا رمخلاو زيذحا 0 نسدقلا

 لاثم لع توحي ارارشالاب كيران نإ. دخأ معزي الث سدقو كرا برلا نا متييفاون يف

 دسج ىلا رمخلاو زيا يرهوج ةلاتماو سي دقت وه اماو ةيربلا يف زباا كيربت

 يلا همدو برلا

 ا ل ا د: ثاع

 ةمدقتو برلا ةمدخ 0 هنال ةمدقت يا (اًرونان) |ؤ هه رامد) نان رسلا دئعو

 برا نومدسخي مهايفو » لسرلا رابخا يف روكصذم وه امك نيبارتلاو ةالصلا
 ”) « هيلا اهتوعد يذلا لمعلل اءانرب و لواش يل اوزرفا سدقاا حور رمل لاق نوموصير

 نال و ةعاس ىاتراو رمال "ترلأ لاقو + ةسدنملا داربالا ةءدعت كلذ درب

 « ) « لاو حورااب بالل نودحمل نويقرقللا نودجاسلا ذا ةرضاح
 . ٍِ وَ 2000

 الوا تالككا مات يا |!ه:ضعم ١ هؤمدعمج سادقلا ىمسي اريخلا

 اكسح هنال اينا) سادقلا ةمدخت تلمك دق ةئدقلا نيبارقلاو حتابذلا عيمج نال
 ه1 تاكل ف انني رشوا نسح لك هيتس هنوكل ةعيبطا 0 0

 قوحب توهاللاو هتوهالو هحورو تيرا دسج ىلع لمثشت س أدعلا ةمدقت اذكه

 اذه ىلعو ةيدالا قئالخلا عيمج دسكحاو ةماعلا رطاو ا عب مج حورلاو ةثالثلا مينا الا

 تادوجرلا يلام عيج هيف نوكب ملا

 3 ذعار نمف ةديدجخلا رارسالا عيمجل لمكم رسلا انها نحل ماك

 هلل رول ل راسا نوزرإلا نهذأ نمل نازل هلوانث يف برلا

 رم ا نس م لاغا

 مة امال عوض



 ١س رهاطلا سادقلا ةيهام يف

 ةأرلا عم اًدحاو اًدسج ريصي ذا هنا ىتح هلوانت بورت نمو هسيدقتل ناطلسلا زرحا

 ةريخالا "يا »2 *را فرخ نمر طخ ةعمبلا عم جيسلا داحنا ىلع اللد نوك

 نال اهتااهنو ةعيباا رارس 1 لاك و 00 هلوانت يف ةامحلا لاك بصي

 رس وه سادقلا رس نا ءانالا لاق كلذ لجالو لمكيهبو هبا بنر امعيج

 لايككا قاثو يم ةحلاو ةحل

 هللا ءاشن نا اهل يف اهركذنس ىرتأ يفاساب ايبا ساذقلا "سيو

 كلاعلا لصفلا

 رمخلا رهوجو بزلا دسح ىلا زيا رهوج انعم لوحتتب ةسٍدْمم ةمدخ نفادقلا

 اءاطخلا ةرفغل ةيكلا يدبا ىلع هلل نامدقيو مير كلا همد مل

 ةمدقتل تذلأ يتلا بترلاو مدخلا عاونا عيمجج لمشي ست « ةمدخ ) انلوتف

 دحاوب ةصتخم يث تسيل ةعيرشلاو تونهككاو ناب رقلا ناف .تاولصلاو نيسارقلا
 سانلا نم ْذْخّسم ريح لك» لوسرلا لاق امك سعشلا عيمج نيب را نود

 ىز مم نمو 1١١ « اءياطخلا ن ع متابذو مداقت 0 هلل وه مف ساناا لجال ماغي

 رامحالا رفس يف روك ذم وه يس رمال اذهل ةصوصخم ةشر اه ريح | نك ٍةما لك

 نييناراككا نع كلذكو لاعا ةنيكص نع كولملا رفس قو ل تارسأ" تعش نع

 نا ةتتالع يتقن : ديدخلا دهعلا ة#اذ وه يذلا تلا يسود م”ديغو نيينامولا

 سادقلا ةمدخ يم هذهو ٠ تامدخلا رئاس نم فرشا ةمدخ هل م

 ةعيبطلا دهع يف هللا ماب تبتر يتلا نيبارقلا عيمج لوانتي ( ةسدقم")' انلوقو

 رشدلا مداقتو مانصالا حم ابذ نم ةمدخلا هذه ريعو ةمعنلا دهعو سومانلا دهعو

 رهوجو براا دسح ىلا زيا رهوج لوحس ةسدقملا ةمدخلا هذه هنا » اناقو

 ١١ه نييناريع 0(



 ثااثلا لصفلا 6

 ناك ةعدقتلا لاخلا ل داعب نأ تح هللا هدقيا نايار# لك نإل « مد ىلا رمجلا
 مدلاو ءالاكص حوضنلاو ميذت تناك هلل اهبيرقت دنع تاناويلا نا هدهاشو اًقباس
 لكح وب اهضعب رمخلاو مللاو روخبلاو ذيمسلاو زب لاك يم ىتلا نيبارقلا» قربت
 نوكت نا لجال ديدللا دهعلا ةمدقت اذكه .رانلاب دقوي اهضعبو برش اهضعر

 راد لوحت نا برلا داراو ٠ الرا تارا ريتا قا سي ةلوبقم ةديحص

 راغتت تالا هلا نال نسارقلا رتاس نم لضفا اههتمدقت نوكت همدو هد.س> ىلأ

 هل ند يح داعم ةدالاز 00 ناريغتمف رمخلاو ربا اما ةدالاب ال ةروصلاب

 ا 1 اهاس تناك اع ضارعإلا 0 الو همدو برأا دسد

 قلو حورلاب توك! نا يعبأ هنابرق كيمو حيد ن 4ك 3 1

 نوشصفطا نودجاسلا ذا ةرضاح نذل و ةعاشس أت - تزال

 تناك ام ةقيتعلا ةعيرشلا متابذ يف اذكهو ١ © 0 0 الإ نودخت
 ضارعالا عيمج ريغتت

 « ااطتملا 0 هلا قدرا لع تام دق همر نإ كس قار» ثلا انت

 هللاو بردت يذلا ناب رقلا ينعا ءايشا ةعبرا ىلا نيبارتلا عيمج يف رظنن نا يغبني ذا
 هذه 0 هلجا نم مدقي "يذلا 2 فشلاو ُهَمْدَهن يذلا 1 هد مده ىذلا

 نم ا رثا> ل « 00 مدقت يذلا ا 2 كا 0

 رومالا هذهو ٠ «اءاطخلا نع مكابذو مداقت بريل هلل وه مف سانلا لجال ماي سال

 نيبارَقلا هلل نومدشب راسحالا ناك امك اهضعب نع ةلصفنم تاقوالا رثك1 يف 7

 ةلعلا توكيل ملفا 02 رار نيك ا ةلصفنما رع نزكتر نا قلتي دق « بسلا ند
 نهاككلا وه ناك بيلصلا ىلع 0 برو أ صلخلا دسسلاو . محلا ةلعافلا

 0 ل ا ل لا ةمدمإإ كسك تناك عار ةيادقلا هداج
 دحلاو ركشلا ةمدقت

 سوس : هن امحوي 09



 ١ رهاطلا سادقلا ةيهام ف

 ةنع مدقي يذلا ناسنالا الوا ٠ ةعبرالا هذه عمتحت نا بجي سادقلا ةمدقت يفو
 ةمعنلا ةدابزو ااطخلا ةرفغم هل باطنق ةنسأا ىطعب يذلا صخشلا وهو نابرقلا

 يزاجيو ةحاصلا لاعفالا لقت ناام نارا 1 5 يذلا وهو ىلاعت هللا اناث

 . ةعيبااو ةنسلسا ىطعملاو نهاككاو صلخلا ديسلا مثو نابرقلا وبرقم اًملاث .ريذحاب اهنع
 مالكا نال سيدادسقلا عيمج يف ٠ 0 لكساوو لوا هال ماسلا دسبلا اه
 ١١«قداصركتم ةدر ىلع دالا ىلا نهاكتنا » دواد لاق ةنعو همسأب لاقي انا ا

 اذه عم نك مياذملا ىلع موي ا ةينومهصلا ةيلعلا ُْي 200 رصد الشمر

 3 نمو ةسيكلا يدبا ىلع ةس دق انه اهو هيدي ىلع كلازهةسدق هنا وهذ ٌقرفلا

 مّدقملاو مّدَقملا وهو ةحيبذلاو نهاككا وه هنا ءابآلا لوَش

 نيب ءاطسولا مث ثيح نم برلا دسج نومدقيو نوسدقي مهنالف ةنهككا اما
 ءالكولاك هركذل كلذ اوعئصي نأ ىصوا مثاباو سانلاو هللا

 لردت كلل لو تسلا ره هنزل مالك رهن نايرتلا ندع كة رطوتاا)
 « ناب رعلا اذه مدقو ل يذلا لجا و تاراكذدتلا يف

 دسج مث نيذلا نينماملا نم ةفلؤم اهنال نابرقلا مدقت اًنضيا يعف ةعببلا اماو

 ةنمابقلا# نوفد بلع نطعبلاو ةدهكلا# نوسدتش ضلال للاب فارس دعاو

 ضعبلاو سئانك' ١ ناب يف نودهتحي ضعبلاو رمد او زيكا ةمدقتب نونتع ضعبلاد
 مثريغو ةسدقملا يلاوالاو نّيزلاو كالمالا نوفي ضعبلا» عمشلاو روخبلا نومدقب
 نع كارتثالا بلطي قيرفو ةعيثاذلا نودهشي نورتو ةيعببلا تاولصلا يف نوئعسي

 عيمج يف سدصنو لذ ره ريصت نا نوجرتب ناءالا دالوا 0 نا لصاحلاو دعب

 دسملا يف ءاضعالا لاثم ىلع 0 لي مدقت يتلا سيدادقلا

 ملام همدو برأا دسج وهو ميذملا ىلع مدسقبا يذلا ٠ يثلا اريخاو أعباز

 + 15 نوم وم 0(



 عبارلا لصفلا 5

 0 نال ةعببلا ديلاقت نمر قمتعااو دب ديلا 1 ل 0 نهرانو ةاملا

 اهبلا هةكيلقلا 2 27

 عبارلا لصف ال[ نضملا

 سدقملا ليهنالا نم رهاطلا سادقلا ةءدقت ىلع ناهربلا يف

 نيحابصمب هيلع معنا ةفيعض ةرصاق ناسنالا ةريصب تناكامل العد لج هللا نا
 انراربلا يفعا ةعببطلا رون 0 لوالا م هتف رعمو هدوحو 0 |يئامضب يدم

 دا ملاعلا ق كلا كي ا دق هتاروظنم راع نا وسمر سلو لَك يك تافولخاو

 100 0 منا ىتح ةتهولاو ةدازالا ة هتردق ا ا <ورمملاب 2-66

 ىلع ا تدطع نمر عناصلا ة ةفرعم لا يىادمت تاعونصملا نا 1 تلافو

 ةردعلا نم هعسأمم

 لاق ٠ هئايفصا ىلا هللا اهب حوا ىتلا ةسدقملا ىتكلا وه يلاثلا حاسصلاو

 سوحلا نال نيحابصملا نين برلا داليم ىلع اولدتسا رشدلا نا : يمورسلا بوّعب

 سدوريه اماو ؟ ) « هللا دمت ىطنت تاوامسلا » ىنلا دواد لوقك محلا هيلا اودتها

 سوخلا نع نماثلا رمسملا 2 هلوقك ةءومنلا حابصم بلط ةناف

 . مادتخو مد احتصو هبركلم »خدم م)_دحدم لامع

 | ىددصلل هومحأ .٠ ]رآؤ هجح هك ل1 لو ايصمعمحدم ه

 يام لا حف : اخ مععممو | امج ووردملو +٠ ١١ه هب.بجه هع |! همددو

 سا وي هبماص و ه اح

 دلو نع كلملا لأس : ةمحرتلا 0 0 رو 24 2 ةثرز 0١(



 ١7 سدقملا ليغالا 0 رهاطلا سادقلا 4. دقت ىلع ف اه ربلا يف

 انوي ةداهشب مبعانتقا مدعو. ةوهنلا ةواسق صاخلا ديسلا لمأت امل كلذل
 نوثج » الثا يحولا حامبحم اوذخمي نا مثءا هتوهالب اونمْويل اهعنص يلا تازمتلاو

 ١ ) « يل دهشت يتاا يعف ةيددالا ةايحلا اهيف مككن ا نويسحت يا ا

 نم اًحضاو اهرع 0 ديدملا ديعلا ةمدقت اما : ةيفحلاو مب هاوفا دس اذهم.و

 نيتعبرشلا يف هللا لوق ح اممصمب ةرادملا هذه حرسن | انناف سئانكلا ١ عيمج دنع ماعلا ملستلا

 نيذلا معاز دينفتو ةميلسلا بولثلا تدبثتو 5 مياعت لجال ةقيتعلاو ةديدخلا

 هللا ةوق وه يذلا سدقملا لحنالا نم اّلوا أدبنو اهتقيقح يل ارطط

 ستنروك لهال هتلاسر 4 لوما: ساروو مهليجالا ؛ يف اقولو سقرءو م دييشي

 را لاقو زتنكو كسر 1 6 اهف 0 يِلا ةلمالا يش عومسل برلا نا »

 نم ساكلا | كلر ذك و يدا لذه 'ارعنصأ مكلجال رسكت يذلا يدسج وه اذه

 نمو مكلجا ن م 0 ىذلا يدب ديدتعا دهعلا يأ مسلك هله تاناق داك داعي

 لوسرلا سلوب فاضاو « 0 متر الك اذه اوعنصا ااطخلا 1 نيريثك لجا

 ساكلا هذه مت رشر زيا اذه ماكحا لك مكنات تملا ملست ام ىلا

 70 هيأ ثلا 0 توع نوربخ

 نإ ريا: .ترلا دي يملا ناشما رعا نالوا نيف را دارك كل ند

 جاوما ن 7 فيلا عاقاوا حالا ىلع رظنلاب ( نمر صرإالا أربأ هتملكب يذلا نال همد

 هدب رمتاو ريكا دخأ هئمعب وه ةديج ار ءاملا 06 رغقلا ُي زيزحا رثكو رجلا

 : ةمد ريكطاو هدسح ناك زاللا نا" هت نطو هركشوا ألا ىلإ وح مفرو

 ٠ همد ىلا ريخ لاو هدسج ىلا زبخلا لاكتساذ كلذك زاص ىمالا نا يف ةيشال اًذاف

 نم لك اهتكرش نم درطتو مرش اهتأشن ذنم هللا ةعبب:تنماو: تملست اذكهو

 حيباص» ىلع نيكلاس تالبةتسملا ورمسفم ّنسلا هل نّيبف هداليم نع امفتسم يظعلا كلما
 مهتامح ركب ق + جاهم او-ضود يكأ مهءالك يف نا ءوشلا

 مس:وو ستنررك ١ كر يفي وه انحوي 0(

' 



 عبارلا ل.صفلا ١مم

 نيتمسلاو كااثلا ا ُْف يمورسلا تاوقعلا لوقك هب نمو الو برا لوقا قطا

 00 كلا مالآ نع

 : كل 1
 هلذد ه ٠ |ؤز هزذح حا يدم يكيدححف ىهبه ماج بإب نيد

1 

 | ههب مص هعب ٠ | همب اذهكو هو لهم مد أنو ىمزحم دم

 هوبأ دصحح ل هج ذهص لل لو زهدم إل نمو هوب يتهمف نونو

 ١ |! هس.حجو

 ءاسملا ةالص يف ةعببا دهشتو ٠ مح ةمد مثاقسو مح هدسج مهمعطا ةنأ ٠ اناث

 مهاقسو همد جزمو مهمعطاو هدسج رسك هنا رارسالا سيمخل

 ءادللا ءامد لعج (ك يناثلا هئيحل ادهع ةعببلل ةمدو هدسج لعج هنا ٠ نلت
 ا ا ا ا ل ا ا

 اكل كار دارك كر يعل كنا تاوسسم ل10 1

 هبيلصب ةسدقملا ةعيبلا اهتنا كلبطخ يذلا انصلخم ميسلا كرات » ةعببلا سيدقت موي
 « ديالا ىلا يمعنتتو بكا روهفغلا سدقلا مي ذم هننحمب كيف عضد ةلاصملا ىقلاو

 ةنهكلا عيمجلل ناطاسلا مثم كلذكرمخلاو زبخلا سّدق همونقاب برلا نا اك ٠ سار

 نمؤتو دقتعت اذكهو . *) «يزكذل اذه اوعنصا » الئاَف رهدلا ةباهن ىلا امهوسدتب نا
 مذديمالتل هدسج مسق هيدب كيلا نز» رارسالا نب ءاسفا ىف لزتت اك هع

 : « لايجالا ليج ىلا نوعنصت اذكه مهل الثاق ةمد مهاتسو
 نم مدقي نيذلاو هنولوانتي نيذلا اباطخ ةرفما هدسج ىطعا برلا نا . اسماخ

 كلذ نا نالا لوقي نا رس# نهف ةدئاملا ىلع هيد هدسو انبر مدسق ادم لل 0

 ازا 0 فلافل ود كا لا( يدلل وهاازه 7 هسفنا وه لاق 35و: ةالسح ىهاندل
 ةلاسرلل الها

 مك نا نس امو 0 نك 0



 ١٠٠ لدسرلا رابخاو سلوب سيدقلا لئاسر نم سادقلا ة.دق# ىلع ناهربلا يف
 ل سل ا

 3 ريثك نع قا 3 ىذلا دددجلسا ديعلل ايدو نع م« لاق هال بحي امك مهلجا

 مدقإ نيذلاو ةنولواتتب نيذلاب ىلعفي هنا ةعببلا نموت 00 ناطقا ةرفغل

 سدا عيلان ىفتاو ادي يحا »كيلا .سيالقت ماك 0

 ها دالوا اناطخ ةرذخا
52 

 ف ناحيزي 4 ه<مدو ري | دسدو ٠ ميعنلا هدام كف نال

 ميد
 ىلع هجيذ ىلا اًرير تناكح هتاقرمعو سومانلا حتابذ عيمج نا امك . اًسداس

 مملكأ لك مكتاف 0 ا ك هللا ةدئاع ىه انمداقت عيمج اذكه بياصلا

 ارت هو ٠ 50 4« 9 نأ ىلا تأ ثتوع نوري س تاكا 200 مبيع ريحا |

 ةفقاسالا عمم نع نيعبسلاو نماثلا رولا يف يورسلا لوةك هللا ةعيب فرتعت

 ٠ ىهعج بتحو اسحو يوبحكح هدهوب محمص بح

 9 نباح * هزييف !هو.أو ارازح اج عمزمه احزمزطد هبح د

 امسح ادهامو . ةتاناز] تكا ل رك ل عدس
 ما محد أصح هوبهجيىلدص ريم

 سماك1لا لصفلا

 لسرأ) راخاو سلوب سردقلا لئاسر نم سادقلا 3.37 ىلع ناهربلا يف

 ىلع مهضرحو ستنروك لها ظعو ام ليحتالا ةراشبل راتخلا ءانالا سلوب نا
 مك لوقا .ناثرالا ةدابع نم اوب رها ينامحا اي» مهل لاق ناثرالا مت انذ نم عانتمالا

 رايت + سورمز عري 205 قع

 ملل ل(

 يرعس عونب ةناب رقلا عملات 3 يو نب. واللا حنابد عيج قد رت همسلا : ل ل

 هرسسأب ماسال ابارش ءاملاو_رمشلاب ةنيكلا هؤمو ةّيرسلا حئابذلا ءدب سوم واف ١و هدسول سمو



 ةكرش يه تسبا يك ملا ةكلرلا اك لوقا ايف متنا اومكحاف ءاوكملل لا

 ني.ريثكلا ني انتاف . ميهممملا دسسج 0 كلل 00 يذلا زيخاو 0 مد

 يسطر ادراظنا ٠ دحاولا زيا يق كا راقب امنع اال جاو نكح لكلو ريع

 . يش نبولا ةيبذ نإ 1 لوقا اذا . ميذملا ءاكرش مث مسابذلا نرادسا كلا 1 لأ

 ديرا الف ٠ هلل ال نيطايشلل هجيذت اما مثالا هجذت ىذلا نا لب ٠ ءىش نئولا ا

 ساكو برلا ساك اًونرشت' نا: نوعيطتست:ل مكننا ٠ نيطايشلا ءاكرش ا! كيب نأ

 ال طابا هما را هلام ل امتاشلا نإ ثوعطتسا الدر | نيطاسخلا
 كدللا نم [كه ربو نر روت دما ةنيكما ةانؤلدا نيش ةداهشلا| دمر زف

 نومتزي اوناك نيينثولا نا اكو ٠ برلا عنص ام لثم ىلع رمخلاو زيا نوسدقتي اوناك
 ل ا نسل ننال 0 عم نوكرتشي ناثوالل مهتمدقتب مهنا
 نولدانتي امدنع نامالا دالوا كلذك ٠ ميذملا اكيرش نوكيآ ةمدقتلا نم لوانتي ناك

 دس> ءاكرش اق> نوريصي برلا ةملكب ناكراش نيذللا رمكلا نوبرشيو زبلا

 كل تعا رار نإ ا العا الود الا مارك ةمدؤ را

 نيطامشلا عمر برلا ع م اوكااشلا نا نوعيطةسإ ال مين هل نيطامشلا ن 0

 لسرلا لامعا 0 ريشدلا 3 ركسصذ ام ل ا ماا تحت

 مولا كلذ ف مهنم دقعاو لوسرلا, سارطن لاوؤاب | وتمأ دوا اك 0

 زبدخلا رسك يف ةكرشلاو لسرلا يلاعت ىلع نيبظاوم اوناكو سفن كذا

 يذتغي يذلا زبخلا اذهب دارملا ل 7) « سفن لك ىلع فوثا مقدو تاواصلاو
 اره 1 نم » ىلاعت هلوقك حورلا هب ئذتغت ىذلا 3 0 دسح لب دسكا هب

 ىلاسلاا ميلعت ىلع مهتبظاوم نم كلذ ققحيو :٠ 0 « ديالا ىلا شعب هلاف زيذا

 سادقلا ةمدخ يف ماقت يتلا تاواصلا يف ميك انشا
 ممسسسللا

 بس: ” لاما مو ١؟ 5١٠ ا 0(

 هو :5 انحوب 0



 م١ لسرلا رامخاو سلوب سددقلا لئاسر نم سادقلا ةهدقنت ىلع ناهرب) يف

 ذا لوسرلا مالك كلذ ديؤي امك ميسملا دسج ةكرش ىلع اًضيا زبخلا رسك لديو

 ١١ « ميسلا دسح ةكرش وه سيلأ هرسكت يذلا زبذاو » لاق

 اوناكح اديدج نودمؤي اوناك نينا نال ةعببلا ةستر نم اضرا كلذ نيشو

 ةؤستلاو . ةفاحخلاو ةباملا مهباء نوكستو برلا دسج اولدانت, يكك سادقلا يف نودع

 هووب يلمدم| مثلا دسح رسكو ةالصلا يف نركرتشي اوناك مهنا لوقت ةيئابرسلا

 ا هه هب ينىعأه حمد |بمالعو مدسجعح هح

 الا زبخلا رسكبانهه ديري ال اول ناف هيلعت امج هصؤمحوهأو ب امرهح»
 خرم امركم بلا اذه قتلو كل دكه يونس نولرالا تا لا سانلا مشن

 ,١ ا نيدموألا ريغ

 يف ماقت تناك ةمدقتلا هذه نا ربخا يذلا ريشنلا اقول لوق هديؤي ءاّثلأث

 ساوب ناكح زبلا رسكن انمقجا 6 عوبسالا لوا يفو » الْئاق ساورت ةندم

 ةزعسلل | ناف - اًباس انركذ مي برلا دسج ميزوت داري رسككا اذهو ٠ 5) « مهضوافي
 لوقت ةنابرسلا كلذكو « ميسا دسح عذودا نومتح 0 ذا » لوقت ةمرعلا

 م امج هزحهأ ١ ربل ليهداج مد احمح وصف 9 لحم همح

 مك ميسا كاسح و ا رس مشل ريخملا نا قفل اح 0 كا نيئاه نمر

 لسبلا مم ىذلا كعدلا ل! رام فرح د ناو ميدهلا نامزلا ن .م ةعببلا مف وه

 | م: راغ ساأدوق هق ماب فى

 هاو نوملعمو ءاسدنا ةحككحاطناب ىتاا ةسنككا يف ناك هنا ريشبلا اقول ركذو

 ب:ر»ب٠. لاعا (»« ١ ةاارو# ستلروكل



 سداسلا لصفلا .

 ابازبو لواشيل اوزرفا » سداقلا حورلا رمل لاق نوموصيو برلل نومدخي ره اهي
 ١١ « هيلا امهتوعد يذلا لمعلل

 اذه ىلع لدتسيو ٠ نومدقتملا ءابآلا هرسف اك نيبارقلا نوب رب يا «نومدخي هلوف
 ها ك1 لا دل ل ل لا كسل اقرأ لا ارز هنو نضال نم
 0 نا رهزاك نأ رتلار ةعبللا ادمدتت لق لص ىلا 4 نينوحلا»

 سادقلا ام ا يتلا 4 امجروتم « ا ةملكل ا هذه 0 ٠ نيناربعلا ىلا

 اي فام ١١ سالطوف ل أ 5 7” دملا مادخ زا كفا ع "ا ا ا تك كددع

 ببللا ءىراقلا مهل اهلا 1 تاداهشلا هذه نق .ديلا عضد يا ةنوطرشلا نوابقب

 دالنا انعم ترشتناف ةننارصتلا امل م توت رهاطلا سادقلا ةلمدخ نا

 ديمعتلا تاقوا يفو ةحرافلا مايالا يف مات تناكو اهريغو مورلاو ماشلاو ةبدوهلا

 برلا دسج يف نونمؤملا كرتشي يك ةنهكلا ةماسرو

 ةاشلا لصفملا

 ناك ل ا كركم نشا دقل) هدا نإ لع ةقدملا» ةينارشلا لن ناعرلا ف
 رهدلا ةياحن ىلا مودتو

 .-متذ » نا نيعيرالاو ةعساتلا هتلاسر يف ةنوسه فقسا نيطسوغا سيدقلا اف

 كارلا ةناغ ىف كتم عز“ اي ءاينالا ىّدك نككو طقف ليجتالا رافسا اهتنثت ال
 صوصت ضعب ا اذه لجا نمو ةرر رجلا عمرو الاخ الا تناك ام ةقتعلا نال

 92 0 ناكم لك يف تناك ةمدقتلا هذه نأ ت هر

 نا يس اس ف وورركا ظ نأ دنا سل
 ساو ميلماو هل هتلصو 1 املف رفقلا يف ىسوم ةماقا يذلا 0 ُْف الأ

 ناسل ىلع اذهب رهرذناو قبس دق ناكو كلملا ناماس هداك يذلا لكمملا نامابب

 دس لطلب س

 م: لسرلا لاعا(١



 را هقمملا ١ همي رشلا نه سادقلا ةهدقت ىل» ناهربلا ِف

 هلع نولكشم م نأ ىذلا ينغذ 1 0 يذلا تنبلا اذ . عنصأس 0( لاو يلا أمرا

 00 + كلنا ولاشي تعبص اك تاآلو . «ترطعا ىذلا 0

 هتلسشم مره ناعأ ينالم#: ةاوس ءدب كو. )0 صناو ما ةيرذ لك مكتوخا 00

 هنال مكيدأ ن 5 يد ىضرا الو دوكسأ بر لاق مكب يلة هرسسمف ال ىلا 2 الئاق

 برو رقت را لا مس | |مرغم ىلا ل ايم

 نأ ثببلي مو 5) « دوذلا بر لاك مثالا يف 3 يظع يا نال ةرهاط هم دمر يال

 مهتتشو موقلا كلوا مل ابذ لطباو ةنيدملا» لكيلا برخ هنال لعفلاب ةتئاشم قةح

 نيطابشلل نوحي ذي ناكم لك يف اوناكن يذلا مالا مهضوع راتخاو ضرالا يداقا يف

 ىلاعت هللا ناك نا دعبو ٠ ةرهاطلا نيسارقلاو مداقتلا هتمال نومدقي ادرامصف هلل ال

 تدخاف امدلا قاذأ ةمعب رأي ف هدر مدا مالا هتفر همه ترا أهدحو هل : هم افور عم

 سوماناا اذ ع م مظعاو ناب رق 9 لك نم لضفا وه يذلا هنبا دسح هل تتلو 2

 ناك يذلا لا برلا نلعا مويلا اذه يف » رارسالا سيخ ءاسم يف ةعببلا لوةك
 لسرلل ةيهو ةيلعأا يفر ةنهكلاو كولملا نعو 0 اسقلاو لايجالاو ماعلا درع ار يتسم

 ةغبلاو ةنومسقب ةنوكسملا قافآ ةعبرا ف ةنهكلا راصف ةسنمؤملا هتعمسا يف ”هوعزومل

 »4 بر َ دحلا تل نيلباق نو>سعبو نوح اسكن هلو هنولواس أه

 يبنلا ايعشا مالك امتريغو سوع او ةب رصنق فقسا سوسباسوا رسب ىنعملا اذه.و

 ىلا نوح ر صب منال لس را يف دونما برأ هداج ةمالع نو برلل اهمحن

 رعت رصأ برأ :فرعتيو مان هنمق ارو اضل مث لسريف مهب اضم نم برا

 اول برا نورديمك و ةمدقتلاو ةجئذلاب هنودامعبو موملا 0 2 بلا رصصمو

 60 « اهب نوفويد
 ٠١:9١ ىحالم (ا١ "ابغا

 ١٠6:١9 ايمشإ' (#



 سداسلا لصفلا 7 هب

 رئاسو 0 ىلع نوايمي و مهءانصا طقاستت 3 أ ا دنع هلأ ادم دارملاو 1 -. ءاإ - : تع دال ا

 ىلاو ٠ الاعف رمالا ىرج اكةيومدلا ريغ ةيقنلا نيبارقلاو روذنلا هل نوعفريو ناثوالا ةدمع
 برشدل 110 أهتم ككرلإم تاح هن رماسلا 3 2 همالك يف 60 2-2 داك اذه

 اتلاف كار م ترخأ نإ ناطت ”يصصس و هئاف ةلطمت نأ تاق
 متنا لبخا اذه ف اورو انءانا نا 5 كاد د رمأسلا نوطلاخ ال دوملاو هب د رمأس

 006 م ل ىعبس يذلا ناككا ن ا نولومت

 كل ذك نيب رماسلاو دوهلا كلب متابذلا ة ةهدعب ةمرع 00 مس دوب ديرت

 ارا انك نأ رهن احر اراك ةرعلو ةرونلا نال اضرا اقم ةنطلاخا تناك

 ةعمزملا رومالا امل ربظاذ صلخلا ديسلا اما ٠ طقف ناملاس لكحرم ُْ دوهمأاو
 00 7 0 7 كول 5 , 4 7

 نردخابلا دا ةرضاح ل يمثو . 3 ميلسروا 2 الو ليطا انه 5 هي بالل 0

 تدحاسلا ءالره لش درر اغا تالا نآلا قطار حورلاب نالأ نودع نوقتللا
 ددرب٠ رك اورو نأ يعبلل قطحاو حدرلاف 1 نودح كري كلاد حور هللا نال 4

 مدقت تذهاو قا ةفرعم تاصخ هتراشل تدامنا ىلا مالا قحاب نيدجاسلاب

 ناكم لك ةملكل | ةومعيو سدقلا حورب سدعتن يذلا هنبا دسح دا

 ةزهك سما هللا ناف ةمئادلا ةقرحلا نم برا دسج ةمدقت ىلع ايا نهربمو

 ىثعلا يف رخآلاو ةادنلا يف ادحاو موي لك نيفورخ مث ذملا ىلع هل اوبردي نا سومانلا

 لمح هك ُْف 07 اتا نكل ٠ رفامدا 2 5 هملقلا هده لع 0 مث دهاعو

 ةقادلا ةقرخا اضنا تلطب سوئانلا لطي" تلضو برلا دمحم املذ طف 'سوتمانلا
 هلايسنا ناسا ىلع ىلاعت هللا نم ةاحوملا ىنككا نا الإ . ملاعلا لك يف مشابذلا عب بج عم

 اًرإخم يبا لايناد لاق 1 ءاب انا ل نر ةرب

 ١( نحوي (1» «:«ه اخوي .: ١”



 م ةقيثملا ةعب ىشلا نه.سادقاا ةمدق: ىلع ناهربلا يف

 مظاعت م ريغص نرق امنم دحاو نم جرخ) > نامزالا خا: كتاتناكلا ريصم. نع

 طيهأو ءامسلا دنج ىلع ىتح مظاعتو ٠ يضارالا رخو كو ب او اع

 بسب ةئادلا ةقرحلا ىلع دنج لعجو ٠ هسدقم عضو مدهو ةئادلا ةقرحلا 5 هرءابو دنا سيئر ىلع ىتح مظاعتو . اهسادو بكاوككاو دنللا ضعب ضزالا ىلا

 )١ مسجتو لعفو ضرالا ىلع قا حرطف ةيصعملا

 ٠ كلملا سوخومطنا هب داري ريغصلا نرقلا اذه نا نيرسفملا ضعب ]هذ

 بوعشو مالاب رفظيف نامزالا رخآآ يف يأ, يذلا لاجدلا ميسملا هنا نورخا لاقر

 يه يتلا ةئادلا ةقرغلا لطييو سنانككا ىّمدي سانلا اباطخ ةرثك لجالو ضرالا

 تقو نمو » الئاق ىعشلا لجرلا لاناو'ريخا اذه:نيلا" مو" ل قادت ةمدقت
 ديري. 5) “ اموت هو ناتئمو فلا بارا ةساجر ةماقاو ةمئادلا ةقرحلا ةلازا

 موةمف رهشا ةءبسو تاونس ثالث ناب رقلا ة<؛ذ لاطبا دعب كلع لاجدلا نا كاذب

 فصنو نيئس ثالث ةدم امميلعتب هنابذقانو يا الباو رابلا خودحا هتصانل

 ٠ امو نيتسو نيتئمو افلا نآستنف يدهاش معا » انحوب لوقك ا 2 تقف 3

 55 امماشغو ةبواهلا نم دعاصلا شحولا امه. راجي امهتداهش نامت نيحو

 ةسمح ماعلا لاوزو نايدلا . يبس ىلا هك اله ٠ نمو .5) « أضاوه 1-1 ا دعبو

 اموب نوعبراو

 7 | يف ةمئادلا ةقرحلا ماقم تماق امءال ةمئاد سادقلا ةمدقت ىعت
 دم ىلا مانالا لكم كعم انا اهو » قداصلا هدعول اقذو رهدلا ةباهن ىلا رمتستق

 0 هذه متبرشو زبخلا اذه متاك املك مكناف » لوسرلا لاقو ٠ ؛) « رهدلا

 *) يتب نأ ىلا برلا توب نوربخت

 ١( لاثئاك (*+ ه:مللاناد ١ ١:1؟

 قم (ة 59/9 هور ا( م :٠م

 0 ١ لتر ١ مودا



 مياسلا لصفلا 5

 ساد هوب لك لوقن نا ةعيبلا تعسر اذه لجا نمو

 أ|!هيمصأ٠ لجوننو اطعادخ ؛ هبههيح أذهاه

 !!هزمواح هبمح لاب مج أؤدح هبح ىه هب

 روس امل نكسصو ماوذدلاو حلاو مالسلا كتم طشد 4ك تراب لجأ يا

 يف هنا ذا ماودلا مث ةبحلا مث مالسلا الإ كتلطنت  ةضاقلا ككايسر اناونا ظلحاو
 نكتلف » الئاق ةكربلا نهاكلا م مث بعشلا ركل الرا داك لقي ررفانلا ةءال

 وه يذلا ماودلا 0 رئاسحو ٠ « يلا لأ ةوخا ان 0 1 آلا 0 6

 هتنانعب اماوبا ا اه نوكسي نا نك اةهارو مر ل | همدو ترلا دشح

 نا ميحملا باوباو ىتسيئكينبأس ةافصلا هذه ىلع» : الائاق اندعوف قبس اك
 )١ «املع ىوعت

 مالسلا هلاو »لوي ذا ايدبا ادهع سادقلا ةمدقتت لوسرلا يع اذه لجا نمو
 عوسي انير يدبالا دبعلا مدي 2 فارثلا يتئار تاومالا نين نم داعا ىذلا

 كا نيبارقلا ةس مددت تأ ل 3-6 ؟١) « حلاص نا ركامكي جيسملا

 8 هلل 8 داص يذلا برلا دسح ةمدقت ىلا القتناو ةقمتعلا يف اغرف دق ةكئذلا

 رمل ا ملا 0 كاك" كاز كلو ا رافم لل ىلا قى رابشم رم سادتلا

 عباسلا لصفلا

 دنالا ىلا 00 فروترلا اقم نتا دقلا ةندقت ىلع ناهربلا يف

 ديدحت رع ناك كام هناا هلا ىحوا نول اذ 4 8 ىلا ايمرأ ناك ال

 مث دهاعف بونذلا نم م.تحأ سمو نينادلكلا هب رض نم تعشلا ءافمشو سدهقلا روما

 ١ 1م ١( ناز ا سينانع .”7



 م0 دببالا ىلا 0 تونك نم سادقلا ةءدقت ىلع ناهربلا يف
 ك0 و ل ل م

 الو ٠ ليئارسا ل سو ىلع ساجي لجر دوادل مطقن ال ال برلا لاق اذكهم » الئات

 لك هدد مجادبو ةمدقت رامبو ةقرح ءكاغصب لج يعجر نع نييراللا ةنهكلا 1 عطقن

 رع ام ىلا فاض اهنتضص اودتتيو.وومألا ذه اوم نأ لوكلو »106 ءامألا
 ع : ليلا ءم يدهعو راهنلا عم يدهع اوضقنت نا نكما نا .برلا لاق اذكمت »

 يدبع دوأد 5 يدهع ضمن 5 أضيا نكمي ٠ امهناوا يف راهنلا الو ليللا نوكي ال
 نا لامساو ٠ 59 يناذخ ةنهككأ نييواللا عمو هشرع ىلع كلام نبا هل نوكيال ىتح
 الو كلم ال ريف قبب مو ةنس ةثاّتسو فلا ذنم تلطب دق ا_هرساب رومالا هذه

 تاك دق اهنا ةعسباا ناكرا نيسيدقلا ءانآلا 2 لوقلا مزلب اًذاف . ةبذ الو

 ند مس آد مهو » ةراشنلا يف ةكئالملا سكر ليباربج ا

 لآ ىلع كليو هبا دواد شرع هلالا برلا هيطعيسو ىعدب ىلعلا نباو اًميظع

 لا هاحوا دسق هنيع مالا اذعو .5) ءاضقنا هكتا ن مكر ىالاذلا فيقع
 كال دا .ك(ياتم |الاو مثالا عب 2 رشا نأ نأح دق » لاقف هل ءومت رخآ يف ىلا أمعّسال

 كش ا ةنهك ذحن اضيا ميسر” يدع توريو

 دسألاب قأب امدنع هتمدخل برلا مهفطصي نيذذاا نويواللاو ةنهككا ءالوه لهف
 تونا" ناف. «كيردلسا .نايبلا ةنيك الا تيبارتلاو .نرذتلا هل مفرتل ةيرغلا مالا وعديو

 دواد ناسل ىلع ليئارسا.سعشل اًدلعم هللا هربظا دقو دبالا ىلا تشب هنا رقو يس

 :كسمدتلاكل طوم كل“ ادعا لعجا ىتح ىنيع نع سلجا يدسسا برلا لاق » اًلْئاَف ىلا

 ىلا نهاك تنأ نا مدني ملو برلا مسقا ١ ٠ ٠ نويهص نم بيلا اهاسري كتزع اصع
 ةسدقملا ةعببلا ءالعو دوهلا ءاميلع ةءاع نا لاطاو . 5 ) قداصمكلم ةتر ىلع دبالا

 دواد بر وه يذلا 0 عومسإ مالكلا اذه ! كبم دارا ن ا لواسرلا سلويل 3 نراوي

 + : سام اينرأ . 1 مجعد اينذا 0

 ١م:55 ايعشا (ه معنا قولا ( -

  ("0روهرم ١١١٠١٠١9



 عباسلا لصفلا ا مم

 ةمارككاو رهولا يف هل ىواسملاو هنيع نع سلاللا بآلا هللا نبا وهو هاو
 وهف ٠ « قداصيككم ةبتر ىلع دبالا ىلا نهاك تنا نا برلا مسقا » هلوق اما

 تودهكسح ماقاو يوال تونيك لطبأ ب بيلضلا ىلع هسفن 7 1 جيسلا نا ت ترش

 ة ا بسجل روخاو زيخلا هلل 56 ناك اصيكلم نا ك5 6

 ال1 نك د1 ا ياش كلم قداصيككم جرخأو » نيروكتلا رفس يف

 اا ا ا ميسلا تونهك ةمدقت ناب رق نا يي اذه . ا هلل

 . اصالخو اًرب ابل ريصي ىتح اضرب بيلصلا ىلع مبذيأ 1 م
 اٌءاد نوكت نا هما اه كلا ل أ 201 لا لم اد ناك يرال 9

 لطتت ناريغ نم رخالا هنف فلكي دعاولا ناك اذه ىلعو .دبالا ةامح لَو ناالو
 « يترع نع ساجا » بالا هل لاق دف دبالا ىلا يح وهف ميسسملا ديسلا اما ٠ ةيطنخلا

 اذه لجا نف ٠ هسمدق تحن اًتطوم اوريصي ىتح هءادعا للذيو ةّزءلا اصع هيطعيل

 ةمدقتتو » ٠ ةيطالا ت ع ةدحاو ة ةرع تاق'ددالا ىلا  نهاححلا وه هنا هل مدقأ

 رخآ عضوم يف لوسرلا سلوب لاقو ٠ ”) «دبالا ىلا نيلماك نيسّدقملا لعج ةدحاو

 دجوف ةدحاو ةرم سادقالا لخد هسفن مدي لن لوو سود" مدب نك ههنا

 نع دع ةمدقت الف اياطقسا ةرفغغم نوكست ثمن » ايضا لاقو ؟) «ايدبا «ادف
 يف همدؤ هدسج ةمدقتب هتنهك ر ءآ دحلا هل ميسملا ديسللا ناف مث نمو ) «ةيطخلا

 مدقأ ارك اثبت هتونهك نوكسع, نا لجال مد كفس ريغ نم رهخلاو زبخلا هاا

 كلذ توا قدا اصيكلم ة ةنئرد ىلع دنالا فا ماكص تززا » الثا ل

 .رشيلا اياطخ عيمج وحج“ !ءرنكسص تناك سلصلا ىلع برلا دسج ةمدقت نا وه

 ها دكا راس كر ل مالو لكيف ةلعاف ةوقلا نوكت ىك نكلرو

 ١١298 نانرسغ ((7 هه: نيوكتاا 0(

 ١م:١٠ سناربع (: :١١ نيناريع ,(وع

  )8سناربع 7: ١7



 ”١ دبالا ىلا مسا توك نم سادقلا ة١دق# ىلع ناهرلا ف

00 

 ىلا زعواو ةيدنالا ةامللاب رفظنذ ةيطلا لطبت اهاركا ةطساوب ىك اهريغو نابرقلاو

 هني راب ل ةلاوولا قزم هندح قل ىلا كللذ اسي نا كرز اح نب اينجل او تب
 مهمداقت عب ف لاح 0 ءو اعاد ئسارلا هان ال ناسلساا

 لوقك اءاطالا 5 1 سادتلا يف ناعالا ءانبا نع موب لك ةمدقن نابرقلا اذهف

 ميظعلا ريشا قدا 3 نأ 0( 5 كتل مش حا توصي ةعدسأا سندعقت همر ف ةعببلا

 نا كمسح سس ا: 5 جوا 0 مد داب ناك ها هتان رف م ف ةسكل ا مه

 سو رودن رغ 31 2 ىعملا أدهه يفر 4 ا نع ةعببلا هب رقص ىذلا هه3و كما

 ه>الوا 0 .: : ماعلا يلاعل هلا لو ءايلعلا نم مراغر _ سويباسواو سونابربقو

 نم 4 ب احلا دقو 0 ' تريات 0 وو كرا - لحنا 0! 0 همص)

 لا 5 -- هادو بلا مداقتب ر ل فصو 9 دعب و٠ 57 يلام

 ديالا ىلا“ يئاما نوريسي كلببا تنيو: كني نا ليئارقبلا "هلا ”تيرلأ لوه كلذا »

 يلب نودم.ةسي نيرذلاو مرك ] هان مهأنإ يننومركي نيذلا نا يل اًناح برلا لوقف نآلا انما

 ماد ف نوح الو كبيبا تدب عارذو كعارذ (« و عطقا ا 5 ايبا : ٠ نوناج

 8 تب هل فأر يشر ياك ف أم قفد ىل 05 لدي انمما انهاك ىل مي 0 حمس -. كلدا

 تلد عارذو نهاكل ا يلاع عارد عطقب ريشي ٠ .5) « مايالا لكيم م ماما ا نما

 ١ بعشلاو 0 ضفر اك هضفرو هةتونهك ليطت نأ راصع رس 35 ىذلا هيبأ

 لك هىييسم ا ريمسو هسفنو هملق يف ام قفو ىلع لدعب يذلا نيمالا نهاككا اماو

 5 هب 0 0 هنا مدر كامسوح ل مدع يذلا ديدخلا ديعلا تع دب راق مايإلا

 يرال تونهك ف اخ ميا تونهك اذكه نهاككا يلاع ليئوتع فلخ املثم هنال
 تنب ةمكسحلا »اهيف لاق يلا ةسدقملا ةعببلا وهف ىندبا يذلا تدبلا اماو. مانالا لك

 س.:س كولو (» مة ةرلما ع١



 نماثا لصفلا سه

 "ا لال تدع هر تير ضاق فضح ٠ ةمسلا اتلعا تغريدات

 016 تحرز يللا ير نم أوبرششاو يىربخ نم اولك اوله ٠ ىللا ككاف لكسحأ

 ةدئام لا فسضصتبو ٠ ءاهلعلا ةدمعالابو ٠ ةعببلا تدبلاب و ٠ بالا ةمكح ةءكملااب ديري

 سادقلا يف نامّدّشب نيرذللا يرككا ٌةمدو برلا دسج رمخلاو زيذلابو ٠ ميذملا بصن
 قداصركلم ةمر ىلع

 امال رم ملط ارب نسملا فوري امي 0 1 مظعملا دواد أنت اأو

 م لاجسالا لح لااا هملاو ايس[ ام" مودي هلا لا صالخلاو لدعلاو

 كلولملا ميج هل دجحلو 0 0 0 لا نا سهو رجلا 000 ا

 سود ف هتلغ : ضرالا يف رفات رعلل نود 28 لوك نا ىلا 0 تا هل دمعتتو

 . ديالا ل عسا و ضرالا تدع لثم ندملا لها رهزرو 0 لاما

 00 لك هطيغتو ضرالا لئابق ع هدمح هيف كراشو ها و - 0 ا

 001 لاخلا سوؤر 2 هكلغ 3 2 رفاوت ريلل ثوب 0 هلو داراف

 1 0 هناو ٠ رمخاو ريحا هأ كا هادلسد سردمتد نع راك نا

 ةطضللا رفاوشك ضرالا 0 هسسادقد نار نان لمح ىلع زرالا عافتراك ةنهكلا

 ا را

 2 تام ال ةفيعص ةدام 0 كك 0 مهحابذو رّشدلا يب نيبارق مس كل

 مه هتف امنومدشي نيذلا اك 01 كح م داسنلا نم نارتو ةامحا | يف اهل

 هللا هئمتئا ىذلا هسفنب ىموم نأ ىتح. ةيطاطا تاعبت نم مهي ريز ةعادلا ةأمكاب

 ااا

 ب١٠ رومزه ٠'( "ا ا



 سو سوم ألا حنابذ ند ل ةسعمب ذ ىلع ناهردلا 4

 نا طتسي مل هني حري مل ام سيماوتلاو عئارشلا ن نم ُهل ىحداو هب لك ىلع

 لكبر آل, اهنا اللغ ملابذلا ب رقتو تونهكلا ة ةجرد لودق نع من ٠ لاكا يرخي

 تشاو 5 :ال اهيدقتب رس ناك لاعت هللا نكلو ٠ اهم ره نم ءاطخلا

 هل فشك لوالا ناسنالا ارب ذسنم كراتتو ىلاعت هللا ناف ٠ ةسفد ميملا

 ةاقلا هه لكلا نمو: هتوف .همالاب رسألا نم ةترذو ةكشا كفر هنا" ديسك

 هتلاسر يف لوسرلا سلوب كلذ متصوا ايك. هللا اهب يضر يتاا نيبارقلا عيج ةيدتت

 0 | ىسوم ىلا زعواو ناتنلا ةنس ةماقاب هلسنو ميغربا ر 1 1 ا نيناربعلل

 نومدخي ةنهكلا عيج ناكو ٠ للا يف هارا يذلا لاثأ! ىلع ةمدنخخلا تال آو سدقملا

 نيرذلا سعشلاو م نوسدقت اوناك ميلا ديسلاب ءاجرلا» نامالاب و. هايشالا كلت

 هلوتك انتيرشب دسج برلا سبل نا ىلا لايككا اواني نا ريغ نم نييارقلا ومدي
 ضرت ل ٠ اًدج ينتسللا كنكك اشتمل ةمدقتو ةذ» ىلا دراد نابل ىلغ
 دسطلا يف ربظ املف٠ ١١ تا اذانءاه يل تلق نئنمح ةراللا محايذب الو ع

 يغربال تسطعأ يتلا عئارشلا ىضذتقع ىرجو ناتخخا ىلقو سومانلل هدسح عضخا

 0 و لكب لممو أب 93 رغ نيس الث هتاردرو

 هناف اذهو.٠ هدسح ةمدقت ىلا هودحولا عيمج نم 15 ناك يذلا مهمل فورخ لك

 وهاده اولك اوذخ لاقو هديمالت ىطعاو ربكو كلرابو ازد نيا ةلك نأ م

 اديه نال مكصلك اذه نم رم اوب رشا لاقو مهاطعاو رسال كاوا يدسج

 نأ مثرعا مث.7) «اياطخسا ةرفغمل نيريثك نع قاربي يذلا ديدجلا دهعلل يد وه
 ةرفغملا دهع رتل ىكسا ىللاثلا هئح نيح ىلا هعينص لثم اولعفبو هلاثع اودتق

 تاولص يف ليوطتلاب ةسدقلا ةعببلا كلاذ تعضوا امك روهدلا ةباهن ىلا ةمئادلا ةايلعاو

 سادقلا ةمدقت يف ىلتت يتلا ةيبوةعبلا ةباسللا يف امسالو رارسالا سيمخ

 م5: ىع (!' ه:١٠ سيناربع ١(



 نماثلا لصفلا ع

 اذه ]وبه ١ اناكه ايدمد هههوب ههغجف الا اراذ ابوح

 يؤوبأه ]عود : اممم ادمصح.و انا هني كتاكسس !! مح

 ه3 ,هويمسحرتو ١ هدمو هه هفحفعع ااا 66 © 55

 ريحا رموؤزكأو سعب ١! يوزؤصمو ]115 ة8ماعمج

 هب جيح9 ارو -- ها . ىهدأو كنح ىأ م ورم داحس

 جم |هوب >هحمالاه !راؤ ]هوب يحمعم ٠ ]وحج زحو هبدمزوو

 0-0 بم هح لو امها مم بسم لمح ]1 05 . لمده مع

 ألو |رإ!ؤ هيمصأل.ه : لعموو جف 0 | هذ

 ١ بدم مامصحو تا

 ناك ا 1ك نك انف ٠ نيعون تناك نيمدقالا مداقت نا ملعاو

 نمو ٠ مدلا كفمسإ هلل برقم ىلا رودطلاو <ابلاك ان ومد ناك هضعب دماطاو ٠ ا

 لئنسلاو زاك ئومد ريغ زخآلا ضععبلاو ٠ يذلا نم ه حئابذو ا اقص تح نهارا

 ا هضعب اضا ل ؛ امسأأ اذكهو ٠ ةهكانلا رباسو بنذعلاو 2 رود 1 نيعسلاو

 هذه نم الدف ٠ اهلاثماو ء لاو 0 رمتاك يومد راغ رخآلا صعبأاو٠ ٠ ناللاو

 دماطا ا 3 لوالاذ نبع 3 همدو هدسح هليا نءا اناطعا 00 0 2١

 ةهسلا يف لح ىق رازبالاو ءابن الا سوفت هيلا تقاث يذلا سلا اذه: نا ١ ةمخرتلا (و

 5 لل ارش كا رو يلب هلك ةيور ةملخللا :توقلا اناطخ ةةزثمأ
 هلا تللد ها ل مدور كاسح رن اوروص شوناو دا ميهرباو حوأد ٠ اجر رارسا

 . ةدئااا ىلع هعزون نيربقملا نحنف نيتئئتسملا ربغ ةأطملا نه انءاحو نبلوالا نم لقتنا يذلا

 انع يفشل هنال هكردن نا عيطتسن ال بيج سل هنا



 ريغ ىلوالا ةمدقتلا تناكف ٠ جالا لسج ىلعو ةننويهصلا ةيلعلا يف نيعضوم يف

 يف ةعببلا لوقك ءامدقلا نيبارق عيمج برلا لمكا امهب د. ةبومدف ةيناثلا اماو ةيومد

 لمص هه توصب ممصفل | ةعج حابص

 |]مصاأ زكحم ' امه هنو اسحو هدد | خخ هزحح

 ما_صسص >< ىحح باو أمدصصأو ١ [اهمص هوب عش

 بكم ادهصحل ا منح بعمعد انك ص حلا عمم ب

 ١ ا لسح هه ى>

 دقو اذا نالاف » ميلا مالا ىلع نماسثلا هري* يف نوال راملا لاق كلذ لثمر

 عجل سا د ا ا دول 3 كانا تاط

 عباس ملا بباكلا نم 6 رع ١ لصعلا ُْف نيطسغوا س دكقلا ت أوو )»ع ةروكذملا مل ”انذلا

 ددصجل يا ديدقا ديعلا 2 نهاكلا | يدرع ينل 2 تلا ثول "انربا ةندم 2 رخف

 دهعلا يف ل تناك ىلا انا_ىحلا عيت حؤسل ةجنذاا هذه نال. همدو برا

 ريتحاك ةبومدلا ريغ حوضنلاو نيبارقلا نال ءابآلا رئاس لودي اضنا اذكهو ٠ « جدلا

 لاس ناب رثلا يف ”يبرلا :دستح ةمدقت ىلا" |زأر انزع ترلالا ء ال3 ينتاو قرسلاو

 نبحم +١ هدم اوارعشو لهو ه معو ادهموخ هوجولا زنخ نع يجورسلا

 هوب "حم جادم أ زهيك توبوا م9 لد صح دوب 0 هه

 ١ ارو 53 مو رهاطلا رددحأ قداصكلم نأ ةعسأا سردعت راكس ف أضا ءاجو

 عم مدلا كافسي متت ةبومدلا مثايذلا كمناك الو + ةعسلا تس ىلا ومر كلذ ناكر

 هحير ذ يذلا لسا ل راحو ءامدلا ةفاراو مئاب دلا تاطب هعمل 0 0 همح رمل | نا

 بلل ةفتاه بروهشلا ١١ هام مي املا ىلع عوصو“٠ ناالا وه بياصاا ىلع عفر يذلا لمحلاو 3

 بر اي دجلا



 ٠ بياصلا ىلع همد قرهو برلا دسج : ىصما الاثم . تناك ميذلاب قلعتت مدخ ضعب

 عضوب 1 نموملا بعشلا ماما ةبقلا يف 0 كاكا 6-1 مشابذلا كلتو

 ىلا ةراشا كلذب تدضا اعم بعشلاو ةنهكلا اهاكحأيا عزوت مث ةنهكلا يدبا

 لاقي اذكهو ٠ نامالا ءانبا ىلع ةعزونو موي لك مياذملا ىلع ُهمّدَقن يذلا حيسملا دسج
 دلو د هل ككل ناز هند تاهو دجال را ناك برا ناف ميصقلا ورح نع
 ىلع ن ماخخلا دسح مفر ىلا اهلاثماو موسرأا هذه عبمجب راخأ دقو ٠ موب يلا ىلا رخؤي

 ءءافام دكت نإ دع نم هبلص موب يف ةشخلا نع هلازت 0 اا كل للا يللا

 فو ردا 0 ناالوا صحأذ هدسح ةمدهت ىلا 0 هر ىزخأ ارا ابضيا بتر دقو

 هدسج برأ ا مويلا كلذ 0 يو لالهلا روهظ 00 عبار ارلا مويلا ٠ ءاسم ف

 .رصم ةيدوبع نم تعشلا ة ذأ برأ روبع ىلع الاي د ميصفل ةلإ لعج ام ان اغلا دعب

 .طشلا ةدوبع نما 0 ا ملاعلا اذه نم لقتنا هدسح ةمدقتب صلت اذ

 07 يف مهفافخو ةدودشم مهطاسواو هنولكابو ممدقلا نوجن ذي سعششلا ناك ادلا

 ضرا ىلا اًداز هلوانتتل برلا دسج سدقن ني كلذكو ٠ رفسلل نوزّحتم مهئاك
 ٠ تببلا يف ناتثا لها راهطالا الا صصملا لكحسصأب نكي مل اعبار ٠ ةيوامسلا داعيملا

 نوصلاخ لاو دامعلا نرج نم نودواوملا راهطالا الا هيف كرتشيال ىهلالا نابرقلا اذكو

 مصفلا نإ اكو .٠ هللا تيب يم يتلا ةسينككا يفالا هلوانت نوكي الد ٠ ةيطخلا ن

 دهع مرم تدِحَو ينلا 0 اءاوضلا 0 اذكه نيبارعلا نم مداقت اما نا

 ناسا 1 اسير ٠ رهالعإر نسلاكلا رسب اهلل تكرم ةزاشنلا ازا شقنا ىلا لمع

 ىلعا نم لكيلا باجح ىشاو هبات قزم رابحالا يظع نا برا ملأت دنع ثدح
 حور ناو ٠ نوراه تريك تلطا نا ليش ةفداستت نا مهفن 53 0

 دسج ىلع رقتساو لكلا نم جرخ سوماناا اياحض ىلع لحي ناك يذلا سدقلا
 قداصيكسام ةيتر ىلع مئادلا تونهكلا بحاص برا



 مساتلا لصفلا
 ةعمدلا تاديلقت نم سادقلا ىلع ناهربلا يف

 ةةشعااو ةديدللا نيتعيرشلا نم سادقلا ةمدقت ىلع نيهاببلاب انتأ نا دعب
 ةيسرطبلا ةركصلا ىلع برلا اها يتلا ةعيبلا تاديلقت نم اهتبثت يتلا ةلدالاب تأ
 اهوعدب كاذلو ٠ يتلا باوبا .املع 50 :اعا صقش ال نا اهلجا نم ا

 ااناق مبيصوب يكيولا ولاست لها 5 1 نمو )١ ٠ «هتدعاقو قمل-ا دومع » ماو

 . 79« انتلاسيب 0 ءالكب اما اهومتملعت يتلا ديلاقتلا, اوكسو فوخا اب نذا اوتنثإ

 نا نكساو » لاّقف ام 6 يلا ةراشيلا ريغا اوداقن ال نا ةيطالغ 0

 ا نكيلف هب ؟؟رشب ام فال امسلا نم كالموا نحن ما

 لهال مصواو قداصءككحلم ةبتر ىلع دبإلا ىلا مودي مي نوب 1 نييناربعلل

 ٠ هتسقن برلا نيواست ام 8 م 7 مهبل 0 7
 ةيذاك ماعلا ءاحن عيبج يف ةرشتتلا ةندبلا ترايلس نركت نا" زيت انه رجا ن
 رئاسو ليجنالا بانك نا ققحتت اهتطساوب اننال قدصلا نم ةجرد ىلعا يف يم لب

 ةيهلالا رارسالا ةحع قمن اهنمو ىلاعت هللا دنع: نم ةحونممو ةقداض ةسدقلل دافمالا

 نأ ىلع ٠ هلل نامدقتيو سادقلا ةديبذ يل نارضحي همدو برأا دسح نأ ن هسدو

 ا؟ ةنوكسملا ءاحضا عيمج 4 تدعم تيتو .نيخازا ناك يف ارصخم 0و 5

 يظعلا سلا اذه نع رارسالا سمح ءاسم ةالص يف ءاج

 اليدع ماس . يس وبك نبع فراس

 انووبعح بده ده دؤاح ]يدمه م أوبم هب[ رب ددخفال مب_دم

 ؛<ب:» ىكنولات ” (» ٠١ه: ضان وو 1

 م:١ ةيطالخ (س



 عساتلا لصفلا م

 تكس نا تا هعع ه6 اا.مح ه ٠ مياه ىييج كدم

 .ىعحم الدم

 اذوهو ٠ ةسدقملا هتعمب يف هوقرفل لسرال هدسح ةياعلا يف ىطعا نا ينعا

 هب نوح استيو هنولوادتي اهونب و ةعببلاو ةنوكسملا راطقا ةعبرا يف مويلا هنوعزوي ةنهكلا

 يو .رمالا اذهل ةترااو سنامكلا عيج يف ةدوجوملا ريفاوتلا نم كلذ ىدحين اناث

 كمادق برقاال يلا » لاق اهريغ نع ىنذ هروفان يف نورام انحوب سيدقلا ةداهش

 نع يصضا الو .٠ لوهعلاو ناذرللا مد كجتذم نورق ىلع شرا الو ٠ ةنمسم نار
 : لو 37 دامرب ريهطتلا شوشر كتءامط - منصأ الو ٠ ؤءاملاو ادا مد كس ا اياطخ

 يي يلا كحور عم هي كل
 كلل رانك نقش ورمز تنزل تامكبا نم كتاذان انها لع كتاوت
 كن ا فعن نا كنت كشر 8 ةعادل ! راك كذا نال نكت
 حورلا قاوبا ءابالا تاداهشب اذه ىلع 0 ل داش

 هلل مدقأ موي كلا نال ليلو لاق كلوسرلا سسراردلا ناف اخ نايألا ا

 0 لازي ال سعشلا ةلوانتو ل يذلا ٠ هيف سيعال يذلا فورا

 يف مهريغو بهذلا مدد سول انريقو تانللك# ك1 3 نآالا برضنلو ٠ ا

 حاسص ثدغوسلا قل اهأ رفن ةدحاو ةداهش داريا ي ىفدكدنو مثريسافتو مهظعاوم

 هزه يو ريمكسسلا تثسأا

 ارو اسس - هدهعمت أ. هج وزؤم ]حفإو هينحد

 ىمهز_عد فاددد ادموه 0 ه |دهنسو ادقنح ٠ امديموو
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 وداي ةعدبل) تاديلقت ند سادقلا ىلع ناهرلا ُْف

 صلسلابسبسصْصلاللللبب ١ ب٠ طالت ا ص ص ب ب ا ب تت تس

 لدضصح رمت ه هزذنأ لمدسسو | خدممعم ٠ لد ترو

 , اعدم ادمصو 5 ارفعج . ||. هيحعن يح هلل ><جاو

 2-5 يحلف يس م19 . ةيندم مسمإبو يهكد تؤ ه مد

 ١١ سؤه طه ثم امني تعمنه أ هبه

 ةئامالثلا ءابآلا لاق الوا ٠ ةينوكسملا عماحلا لاوقا نم كلذ تثير ابا
 هللا لمح ةسدقملا ةدئالا يف نا دقتعن 3 بح » ةيقن يف .نوعمتحلا رع ةنائلاو

 نيدلا ءابالا لاقو « هبومد ريغ ه2 50 00 ماعلا ١ اباطخ لح ىدلا

 ميذت » : روطسن ىلا مهتلاسر ا ينام مث ددع ناكو سسفا 2 دس

 ةمياذ مدقن الا» ساريك رابلا لوقيو « همدو برلا دسج رس يف ةيومد ريغ ة<ذ

 يف اوعمت>ا نيذلا نوسمخلاو ةئاملا ءاالا اذكهو « ةءيومد ريغو ةمركع ةسدعم

 ريغ ةسدقملا ةيبذلا مّدقت ذا ءاع رمخلا حجزت نا نمرالا ةفئاط اورمأ ةينيطنطستلا
 ةسورأ كييدع .نارتأل يل ارضأعلا نيذلا رسسلاو ةثارسرالا لكلا ك1 31551 ةيرسدلا
 زيكا ضارعا تحن سادقلا رس يف ةقدقح نارضحم همدو برا دسج ناب اومكح
 .همدو برلا دسح ىلا ةيهلالا ةردقلاب نال . : ر.حاو ربحا يرهوج ناو رمخلاو

 قوتسا م رغااو 5 ةمقرمس هلا ةساككلا ثايب داحنالا ن 5 ةسارولو ُُي كةعنأ يذلا عمجاو

 تنرن ف هأتلا يذلا عمجا كاد 5و ٠ كادفاو هتروصو هتدامو سادقلا رس نع حرستا

 ناسنا لك ندياف“ ة.يحورلا ةدئالا هذ اوذذلت اومله عابللا اهيا : ةجرتلا )١

 ِف اوأب و اوت نيدلا تاومالا اجا . اهب. ىبيو همدو برأأ دسح ريشلاو شالا ن

 .اتحارج هب دمضت ءاود هللا نبا اي كدسج نكيلف . مكضارمال ءاود اولوانتف اولاعت ميحملا
 كباب ل متنا يبخل ءاودلا وه تا : ناغعاب هاا 3 ةاسهخا نوبرع وه قا ع

 بندئام ىلع ةامحلا لخأ هللا نبا ب



 سشاعلا لصفل) مس رهو

 ل ا ل قتل ال ك1 يدع نا لوقا ظلك دلو الامدا لكل
 ع نع ت تود ىلا تاذ 01 . ايدك درون انكك للملا فوخو لبوطتلا الولو
 0 انكلو ٠ ايملعم ظعاومو ةعدبلا 0 يفر راغصلاو رايكلا عم 5 سادقأا

 :م مهغي 'ىراقال ةبافك هانركذ ٠٠ يف نا ىلع ٠ اهيلي امو ةنماثلا ةرانلا ىلا اهف مالككا

 همد ىلا رمخلا مرعب ل ىلا لوحتت هاطاا سادقلا ر ل يف زبملا رع هوح نأ

 ناطقا ةرفمل نامّدقيأ همدو برلا دسج نا ةتنثملا ةادالا داريا ىلا لقتنن مث نمو ٠ يبل

 رشاعلا لصفألا

 اناططإ ه1 ةحبذو ناره نسادقل) ىف ةمدقملا ثرا) : دحا نأ ف

 ةرفغل ةيكلا يدا لع دقي 5 كسل نأ نيش مدقن | 4 2 انوصوا مع

 0 هدهو . 00 ل يذلا قدسح و هاذه » ب ل ُُ ك5 اناطخلا

 0 « أ اطل ةرثنل ب 0 ءو 0 م تافمس 0 دريدا دهعلا س 1 |١

 هأعد هلجأ نه مد ىدلا أضيا كمت و ٠ 0 3 كش تيرا كس نا تسحر

 هللا اك 0 سوس ءيش هناي ا ا ةحسذوا 0 راهطالا ءابالا

 قدصت فن رعتلا انهو «ناكالا اهاظف : يتلا ةمعنلا ىلعو لسادقملا ىلع الياد نوكمل

 رارتسا ىلعو . امهاشاو 2 حشا فورحو ةنريلاو ناتذاك ةقيتعلا ةعب رشنلا رارسأ عيه ىف اع

 برش اهعيملل ناف ءاهلاثماو جاوزلاو فارتعالاو تونهككاو دايعلاك ةشردخلا ةعيرشلا

 نلشعلا 3 ٠ 0 يذلا سيدهمتلا ىلع 0 هم 0 تحن عدي ا

 ديلا عضو نمو ٠ داهعلا يف ةيطخلا نم حورلا رهطت يتلا ةمعالا ىلع لدتسن يجراخلا

 ىلوالا ناف . ةقيتعلا رارسا نم ةجرد مظعاو لضفا اسهئاف ةديدحخلا رارسا اما

 اك” انف ةقيشعل ةعب رشلا رارسس فالح قافح اب الوان نمل اب 301 لا ا ل ا ا علا راس ف داع ا تاوتسإ هذاك 1 [فلذ' 4. ةيضنلا مق
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 سو  ًاناطخلا ةرفغا ةحبذو رد ف سادقلا يف مدقملا برلا دسح نايف
 هس سس سس سس ب تدي دسو + هادشي ادس سس اسس

 ديلا دست رارس الا مداخ ن .هأاكلا نأ ١ رم لب اتاذ نم ال سيدعتاا 3

 يو ١١ ناعالا ربل ما ناكلسا سس 5 دقو ١ الئاو لوسرلا بك خم مهسملا

 0 ادحاو [سحيور اماعط اولكأ مهلك » نا لاق ستنزوك له 2

 ةروصلاو مهعبتت تناك يتلا ةيحورلا ةرئصلا نم نوبرشي اوناك مهناف ادحاو ايحور انارش

0-08 2 4 ”7 

 نهاكلا دب ىلع لذييو سدقب تباثو سوس يش ةمدقت يه ةحيبذلاو
 ريشا عبط فعضو هتلبوبرب ارارقا هلل بارشو

 مدت تناكي تلا اضيا ةبذاكك او اهنم ةقداصلا مداقتلا لك معي« ةمدقت » اذوقن

 00 لسملف هدحو برلل الا ملال حيلذ نم م » هأوقب ناكل ةلاسأ املاو ٠ نيطامشلل

 ىلع بلاقلا راسكناو نطاملاب 2 دمعتلا نع زيقع )» سوسو ٠ 5 ةمدهرب » 0

 حور هللا ملابذ اغا » دواد ند لو حورلاب هعم داحنالا نيباظو علس

 0 دحللاو ميس : ةحسد نع ريايختل )»ع تراث ع يس ةفدقت 0( لاو 20 « يل

 + >ر تدرا يلا » ىنلا مشوه ناسا ىلع برا لوةك توكملا لجال هيساتن ام

 5) « ةحعدلا ند راح ةعاطلا نأ 0( 0 ناش ىلعو ئ ه) )»“ ةعمذ الإ

 باكا | 56-5 نتللا ةعاطلاا راغو ملا ريغ يه ةجحاذلا نا 7 نيش اذه نمر

 مداخل 0 هاك ١ دن ىلع سدت « الوةو. 5 عضاوم هي 7 يف مئابذ نسينا

 "< » انلوقو هةناشب ربطف هيلع نهاكلا دي عضوب هللأ هدد ا هكا

 سومانلا مشد ف جوضاو ترهط الك لاودالا ةدهؤ٠ فرت 2 رصنل و 0 5 نال

 ا ىلع نهاكلا ”ادحا كك نيرضاسلا ماما 52 2 اًقورح ناك يذلا

 نيكسلا دوي ميذيو

 م: ٠ءستنروك و :١1 ذل هيمور0 1

 ١9:6٠ رومزم (+ ضان زا زمور ص

 ””“:١١ه كولم ١ (5 ياللا را )©



 فعضت فارثعالاو هتلالجو ىر أملا ةمظع ا ةالا وه حبنا عيمج ُُف دوصقملاو

 نكلو م نوكي نا نيب 0 هيفف مكاهبلا ر كانا. هتزاتمر ئرشنلا عبطلا

 فد رعت يف هانكذ امو . الامجو 20 ناك ت اناوملحا دجوا ىدلا ىلاعت هلل مرق 1

 0 : يش لع نالدب ام,ءلككحص نوكت ناقفتب نيثثالا نا رهظ ةمضاذلاو رسلا

 هللا دمحجلل لصحل امناذ ةجننلا اماو ةلوانتب نم ا ناب الوا ناقرتفي امهنكك

 رمخاو زيذحا يىبكش 8 همدو برلأ دسجح مدع كلذ بجوم ىلعو ٠ هسردعتو

 ةمعلا اهتم ودك ناعإلا لهل رارسالا“ .ناغزوتيف اانا اسوسح امهرءا نوح

 ناسنالا ةامح ىلع رسلاو ٠ برا توم ىلع لدت ةحسذلا نا اناث ٠ اباطل لا ةرفغمد

 نع لاقو )١ ٠ « يذل اذه اوعنصا » هدسج ةحببذ نع لاق كلذ بجوم ىلعو

 قم م عر ديالا لملاك نكلا نادم نم لجأ نما» ا ل

 ام لكو ةسفن ابعم مدقي ةحيبذلا مدقي يذلا نال١ لمفلاب ةحيبذلا نع ّرسلا قرتفي

 قوق ثدلضا لكش لع سادقلا .ةمذخ يف هندي .نهاكلا :طمسنم :كالذ لجالو ٠ هل

 ا دادلالا وهذ ركل لعف امانا ا تمدعت هدأ د مدقيل را

 . ©) « ميسا دسج ةكرش وه سيلا هرسكت يذلا زبأا » لوسرلا لوك ةسادقلاو

 نا عيطتسي ةحيبذلا مدقي يذلا ناذ . ةدئافلا حير يف رسلا نع ةحيبذلا قرتفت اعبار

 يذلا الا هتعن مخ الف رسلا اماو . ديريو ءاشي امك هريغل وا هسفنل اهتدئاف بسكي

 ا ااا كتارا هدمت نع كيرا لاق ذه ىدتتعو الطف ةهلراك
 0 ١ هنأ ةحمذ هنوك ةفصب اضا ةنع لاقو ٠ ؟) «همف اناو ف ل

 . امم ةحيبذ وهو رس وه رهاطلا سادقلا يف برلا دسج 1٠١ 5) «ريثك نءو مكتع

 ةمعنلا هنم اونتحي يكل .رسلا ىطعي امك رمدخلاو زبخلا يبكت تحن سانلا ىطعي نال

 هلا "حول 100

 هاب: اسود (4 اكلنا نت 9

 ٠١ه«: اقول (©



 1 م 2 و و و سس سس سس مسلسل

 دو أهريغ له سادقلا ةمدقت لضف ف

 ىلع برأا توم هل رك ذتن ةحسذ هل هفصنو . ةسادقلاو ةراهطلاب 07 اودكتلاو

 انسوفت اضيا مدقن نينمؤملا الطخ ةرفغلو هللا د هتمدقتبو ٠ بيلصلا

 كاهف ةحمدو -_ بزلا كمسح رابخ» سنس أدعلا ءازدأ نم هز> ىا ُْف ذهدلا | ناو

 وه اذهو ىدسج وه اره » لودر يرهوشسا مالك ١ نه هاكلا ظفاب اهي>: باوك

 كلسوح نال ٠ 3+4 ىلا رمطا ردو>و بزلا كسول ىلإ رالا رهوح 0 »ل يد

 راصي اذكهو رمخخاو زيطلا ٍضارعا ت4 ةةيتح نارض# نيم ركلا همدو برلا
 كسا ل أ١ دنعو ٠ ةفاص ة هماد ةلوأ هامان َّت م لككشار هعأاو ةمعنلا مي 0 داك

 انا برا كسو ناك ام لدم ىلع ةحيربذلا رابصصت رخا عضوم يف مدلاو م يي

 لجا نمو ٠ رشلا اباطخ ةرفغمو هللا ديم“ ضرالا ىلع اقر اةروم همدو بيلصلا ىلع
ًّ 

 اللئاق سيدقتلا دعب نهاككا ىلطي 57 ا ل
 هذه نييريتلا يدب نم لبق نأ دي>ولا تنال يعرضت مسا عودسإ اندمس ماا »

 هروفان يف سرطب رام لوو ٠ « مدلل ه ىلع يلراقح اهمدقت ىتلا ةحيبذلا

 ند رارسالا هذه متعنص املك مكنا : الثاق هذيمالت ىصدا 0 00

 نوركاذ نت برا, كتوم نيلئاق بعشلا بواجي ٠ ينيب نيح ىلا يتمايقو قوم

 رشع يداحلا املا
 اهريغذ ىلع سادقلا ةمدقت لضف يف

 لضف ةتنثملا ةلدالا كذن نآلاو . هتمدقتو هتيهامو هيماساو سادقلا ةباذ نع انملكت
 ةينويمصلا ةيلعلا يف برلا دسج ةمدقتو نيمدقالا متابذ ىلا ةبسنلا» ةمدقتلا هذه

 فلتخحم نيمدقالا مداقت ىلا سايقاا سادقلا ةمدقت نا لوةنف ٠ سيلصلا دوع ىلعو

 يدقلا دهعلا ةنهك ناذ اممّدَقِب يذلا ةهج نم الوا ٠ هجوا ةعبرا نم اًميظع ًاًقالتخا اهنع
 هللا ةملك وهف سادقلا ةمدّقت بحاص ا!ءاو . ءاسفلا مهلا عرسي ءافعض اموق اوناك

 ءامدقلا نيبارق نال ٠ مدقملا ٠ يثلا ةهج نم ايناث . هتونهكك ءاضقناال يذلا دسجتلا

 ةموص اماو .ريهطتلا ىلع ةردّقم اهل نكت ملف لودتلاو ءادطاك 2ئاز“ةيدسج تناك



 سشع يداحلا لصفلا 3و

 اثلاث ٠ ةيطالا تاما هتوعو توهاللا لامك هيف يذلا برلا دسج ىوحتف سادقلا

 نيكسلا رحنب متن تناك ةقيتعلا ةعبرشلا يف حتابذاا نال . ةمدقتلا ةيعون ةهج نم
 نبا داخل , ةقئاض ذل صاخلا ب ىلإ نخل رهود هلاوكساب يصمت ةديدلا» ىف انمار

 ازومر تناك ءامدقلا متاذ نال ٠ ةيسنلا ثيح نم فلتخت 0 ىرايلا 0

 يف مهسأ| ىلع لدتف سادقلا ةحيبذ اماو٠ عمزملا نمزلا يف همالاو مهتما ءيبيع ىلا

 ةمدقتا هده لضف 0 اهريغو رومالا هذه 0 ةفلاسأا 0 2 هلا هتوم

 مالتخا 6 اهفالتخا هوجوو ةعيمطلاو سومانلا يدهع يف ءامدقلا نيبارق 0 لع

 ًمالتحلا اّلا أمسف زال ةي ةماعأا ف برلا اممدق ىتلا ىلا سادقلا ةمدقت تدسق ناو. 0

 2 ةروصلا نال اكلات .رمجلاو زيا يمهو ةدحاو نيتنثالا ةدام نال الرا اذ

 - اشيا نكح هب سانه نا انرمأ بزلا هب لسد يذلا مالككا سنو ةددحاو نيتنفالا
 0 انهه وره همفب كانه 1 يذلا صلخملا 3 ةينعكا بحاص نذل ا

 فاتخت الف ةمدقتلا ةيعونو .مّدقملا ءيشلا ثيح نم امأ ك1
 يلع يف امد نيذللا رمخلاو زبخلا يلكش تحت همدو برلا دسج مدقملا نال ضيا
 تا للا نتا قرف ال اذان ء شال )قاض نامت 00
 هده نأ سرواثومسن 2 ةيناثلا ةلاسرلا هريسفت 2 بهذلا مق أاز>وب ا 2

 اهاطعا ىتلا ةيحضلا سفن ابهيعب يش نهاكلا قاما ناك اىفيك ةسدقملا ةيكضلا

 0 0 كلذ د 0 0 نم سقما نش نه وسر نادل
 مكمامأ مص ا الثم ينعا « نوعنصت اذكه » تا تعم 1 ذا بيلا

 اضيا متنا اوعنصت نا يغبني
 كاف ءدتلا هيه نو الواب ةيضرعا نوما ضع يف: ناك نتمادتنلا نكي

 كلانهف . مدقملا ةهج نم اًيناث .. ةتهكلا دبب هسدقب انبهو ٠ هيدبب هدسجا برلا سك
 ترآ 2 تدع ىو ل اكلات تناق درع انهو تام برا دنع ماك

 قاقحتسا هل قي مل هدجم جو غلب ذا نالاو . قاحتسا 4| ناك دسجلاب اًيح ناكل



 3 اهريغ لم سادقاا ةءدقت لضف يف

 ةمدقتا كلت ابار ٠ تبيلصلا ىلعو ةيلعلا يف هقاقتسا ةمدقتلا هذه ىلا فيضي ةنكو

 يذلا نامزلا يف هيلا ءىموت هذهو ٠ عمزلا نامزلا يف برلا توم ىلع لدت تناك

 نافلت# اًريخا .٠ سكملا تسدلو . ىلوالا كلت ىلع لدت ةمدقتلا هذه اسماخل .٠ فلس
 سدأو ىذرع قرفغلا اذه نا الا . ابلثام امو ةيداملا ضارعالاو ناححلاو نامزلا يف

 ْ لال طا نه
 لاقف بياصلا دوع ىلع بلا دسجح ةمدقت ىلا ةمدقتلا هذه تسق اذا اما

 5 يذلاو انهاه مَدَق يذلا ن أ 2 نامفتت نيتنثالا نا 0 عما ءانا

 امنكلو ٠ ةنهكل | يديا ىلع أضيا نالا ابمدقب بيلصلا ملغ ةسفن مدق يذلاو دحاو كانه

 بياصلا ةمدقت نع.فاتخم ةءدقتلا هذه نا كلذ نوديري الو ةمدقتلا عون يف ناقرتفت

 سكملاب ال كلت ىلع لدت هذه نا الو .اًنئام كانه مّدق اح انهاه مدي يذلا نا يف
 قولا اذه نافذ. كلت نم انتا هذه قاقوتساو . !ءوفك ناك ىلوالا قاقححسا نال الو

 ايفو ةبومد تناك كاث نا يف قرفلا نا لب ٠ نو هلا مدقتت امك يضرع 0

 يذلا قرفلا اذهو ٠ توملاو ألا نم ةصلاخ هب ومد ريغ يمه هذهو .تامو برا مت

 يتلا مصقلا فورخ ةيكض لاثم ىلع كلذو ٠ ايضرع سلو صاخ وه نيتمدقتلا نب

 فو راو ةناغلا ةهج نم الو نهاكلا ةهج نم ال ةَقيقح ااحضلا رئاس نع تفلت تناك
 يذاا رييغتلاو ٠ اياحضلا ةيقب نع فلتخم عودب مدقيو ميذي ناك مصفلا ىورخ نال ىل
 نيبو مصملا فورخ نيب ناك يذلا نم مظعا ميذملا ةمدقتو بيلصلا ةمدقت ةيعون يف

 ءاسملاو حاصلا اب اىاوغ#

 اممدق يلا نع فاتح ال اهنالسادقلا ةمدقت فرشو لضف نيش“ فاس اهمف

 ةمدقت نع قرتفتال 9 امك اهم دتع ال ةضرع ٍلئاسم يفاَلا ةملعلا ىف برلا

 مكابذ عيمج سايق ريغ لضفت لب. 0 ةعون يف الا بيلصلا ىلع تنرلا كدب

 ىلا رمخلاو برأ كدسح 7 زيا لوحش فصوب الو كلردياال عون هلال املا

 ةنمد_هللأ هده لشن نيش ةيولعلا :تردقو نبا ةنكح ىلع ةصاخ ةلالد لد 7 همد



 سنع يداحلا للمفلا 359

 ل ممم صح مخل سس سس ل سمس سس مح سس ل سل سس اه ل تسل 2 2 اا ةسسسسسل شل ساس

 كامردلا ماقم موةيل 110 يطمع ىذلا نهاكت ١ يا مداخل ة ةه> نم ضيا 0

 0 5 :ال لئالدلا ة ةهح نمو ٠ هدمتو هللا دحل امنال هن هناغلا 5 ةهج نمز٠ هتمعن يف كفا متو

 . دوجولا ةلهس ةفيظن اهناف ةّدالا ةهج نمو . هتمايقو هتومو هتايحو صلخلا دسجت ىلع
 ديسلا نا امكو .٠ يدبالا باّقعلا نم ةاجنلاو اناطآحا ةرفغم يا لعفا ةهج نمو

 همالآ بالا هلل مادقيو ملاعلا يف هدسج اسبال ناكح ل اناجال لسوتي ناك_جيسللا
 نهاكلا ةطساوب انل لطي سادقلا ةيص ةمدقت يف لازيال اضيا تلاذك . هقامحتساو

 هللا ءاش ناليوطتاب كلذ ىلع ماكتتسو . ةيدسملاو ةيحورلا رويخلا عيمج



 ه ة٠.لا تاديلقت ىلا دانتسالا ف

 يتلا حر
 هتترو رهاطلا سادقلا ةئيه يف

 هناؤ>ا ىلا لعمتنن نا بجو هتيهامو رهاطلا سادعلا ةناغ انحرش لا دعب

 لست كيس للا كلذ مسقنر لامفالاو مالككا يف ةجراذسا هتئيهو

 ةعيبلا تادملقت ىلا دانتسالا يف لوالا لصفلا

 رهاطلا سادقلا ةمدخ بتر نم 8 يىلاثاا لصفلا

 دل سادقلا ةمدخ 8 ْي ثللاثلا لصفلا

 قرشلا لابقتنماو طسولا دشو نيدللا لسغ يف عبارلا لصفلا

 سادقلاو ةالصلا يف دودسلاو مايقلا يف سماخلا لصفلا

 ردصلا عرق ير ١ امهنيتكتو امهعمجو نيدنلا مفر يف سداسأا لصفلا

 هسكنو سارا 5

 سادقلا ةمدخ يف هلاعفاو نهاكلا تاكرح ْرا ماسلا دسفلا

 لوالا لصقل

 ةعملا تادماقت ىلا دائتسالا ف

 حورااب الا ُهمدْخم نا ءاشيال اًمور ناك امل هللا نا عدبلا عايشا نم ةعامج معز

 اواطس ناالا كلاذب اودصق امد ٠ دسملاب الا ةسدقنو هللا مدخم نا بجينال نوزخآ لاقر
 ةحمام سادقلا ةمدخ اوضوقمل ةيعيبلا بترا ناكرا اومدهيو ةسدقللا عماجملا ةتمسر ام

 اءارح مركلا كراعج ايا » ةردتكملا ةمالا نع يبللا لينوب لانش مه قددصف ةامشعا

 نكل + ١ 0 )» هناصغا تضاف ه هنادمنو دوسالا تانها ةممسملا امن :أ ساب هن هترمسعف اما هك نيتا و

 ديدلسا هدهع ةمدقت نما نأ ءاشو كمسسحو عر ن< انماخ دق ناكل 3 تاج هيأ

 ه1 ليش اكا



 لوالا لصفلا 3

 نمشلاب اهارتشا يتلا ةعيبلا ىطعاو قلحاو حورلاب مدت نا ا اا

 يككر هدلا ةبامن ىلا هسدق حور اهيف لي نا اهدهاعو طبرلاو لما ناطاس ميرككا
 كل 1ك كلرالا المع اني ملح رمر» ١ ةاحا نبق قياراإز ام هتاضرع اهدالوا كلك
 ةعببلل ةملس اع كسمتن نأ بجي اضنا لب ةيغلالا رافسالا يف اهاحوا ىتلا رومالاب طف

 0 ل اك يطال كام ةاحتست قل تحولا :فتراوا عمال

 ةوخالا نم كلسي نم. لكأوبنتوت نا جيسملا عوسي انبر مما ةوخالا اهيا مكيصون »
 لوسرلا انحوبىصواو )١ ٠ «انم هوملست يذلا ديلقتلا ىضتقم ريغب بزثرتلا فالخ ىلع

 ةريثك ءايشا يدنع نا. قح انتداهش نا ملعت تناو » هلوقب سبللا سوياغ اًضيا

 نع كارا يلا ءاجر يلو ملقلاو دادملاب كيلا بتكأ نا بحا ال ينكك اهب كتتاكا
 اضيا لوسرلا سلوب لاقو.؟ ) « أمات مكرورس نوكيل ةهجاوم مكملك اف بيرق

 اضرءاو ةعيدإلا المفجلا سواترمت انا“ الئاق كيقالا ةتلاطر ىلإ يف [سواترتست (ضرم

 ةلحتنا يذلا اًروز ملعلاب ىمسي ام تاضقانم نعو عدبلاب سملتلا يجلاعلا مالككأ نع
 00 نامالا نع اوْغاَرْو موق

 نم برهب نا ىفش فيك نهاكلت نيت اهلكحاش امو لاوقالا هذهف

 ةنسلا ىلع ودعلا 0 قطني يتلا ةلطابلا ثيداحالا نع بكس و ةيذاكلا ميلاعتلا

 راتهطأإلا هلسرو ىلاعت هللا نم اهعدوتسا يتلا ةعبدولا ىلع ظفاحيو عدملا عايشا
 يف ينيتنديرتلا عمجملا ءابآ لسبأ اذه لجا نمو ٠ ديلقتلا» ةيهلالا رافسالا ةطساوب
 ًارحش وا ةلوبقملا ةعيبلا بتر رقتحا نم لك ةعباسلا ةسلكلا نم رشع ثلاثلا نوناقلا

 رومأ اما. اهكرت يف نوئطخي ال مادخلا ناب لاق نم لكو اهلادمتساو اهتفااخم ىلع

 ىلع مهخنو ستنروك لها ىلا ىلوالا هتلاسر يف لوسرلا سلوب ناف هتايلستو سادقلا
 مطتسي الو ٠ اهوكرت مهن ةتغب اوتامو ماةسلاو ىضرملا مهيف رثكدق نا دهشو اهلامها

 هس مو ا" انحوب اتااسر (؟* ملا 0

 ارك ال ال سواثوم.د "<



 3 ةعمبلا تاديلقت ىلا داناسالا يف

 لاطاو. 1١ « مكملا تمدق ىتم ترأس يتب اماما » الئاو مهدعو ةبادككاب مهعانقا

 ةرورصلا نم هءالك نم وحا عصوم ْف هرك ذب مم هدشري, نأ بع ىذلا رعالا اذه نأ

 ملعتوةسدقلا بكا ةءارشب مهاصو كلذ دعبو 50 9 كان دق نيك نا اذا

 | 0 حيد اصحجحه ادصدحع أح سمو زمهمدص حج مه لاق مث بعشلا

 دسطا ةئيم ىنءعا٠ ةبترلاو ةئسلا يف اتسح نكملف ةنولعفت ءىش لك نا هلوقب ديري

 8 وضحو اتوكسو اةةوشنو اندوكو انفوقو نورا لمان اذا يح رومألا بالربو

 دس أ نوعفري | 5 حوا دامو انءان#او اند طسبو انربخشو انسيدقتو انعوشخو

 نوري ام دسنع سعشلاو هالوع ديعلاو ةيناعع هيدتلا بلطي ذيملتلا ناف» ه1 اسال

 لقعلاو فتاهلا عقر كد نهم نوما عمل "اعلا ىلا هبدن زر هراظن 8 مماما محاقلا ن هاك

 ةمادنلاو عاضتالا تالط ف ي هدولدا ا هردص عرش د هند تس/ادقت هنو دهاشر داو هللا ل

 توري اعد ةرارج اناطتلا ةرفعم ميجا عمو هسسنل لجا 0 بالط هلوعمسل م كيعو

 رومالا رئاس يف لق اذكهو ٠ مه ونذ ةععاسمو ة+حرااو ةبوتلا ىلط يف

 2 كرك مهرعأ ةنكلو ةنسح ةئمهلا نوكست ناب لوسرلا فكي مل

 تازارككاو ليلاهتلاو ميتاستلاو ليجانالا» لئاسرلا بنترت ةهج نم يا ضيا ةنسح

 ةيربللا بتارمو اهجباذمر سانك ١ ناش ىتح نيشافالاو تاب الحا نيحاتااو

 نمد عم ىلاعت هلل د تو 59 يكل هتمدخر سادقلا سإاالمو ادسماشو

 5 اروط يبصي ناك صلخلا ديس تأ هاطلا ل الا انريخا دقو٠ ةم مو هوجولا

 اينحر» ةضن اف عومدو اع توصن اروطو ار وس اروطو ضرالا ىل ع أشاج اروطر

 رت و انيط هرب لمج اذالف ٠ 00 ىلا رخآو ءامسلا ىلا ةظاحلاو هدد عفر ناك

 همر نم لاو مسمي شرطالا ين ذأ 6 ةعيصأ عصرو ٠ ؛ محل يلا ييع هل

 لسوت ادام. سدعلا حور اولصما هذيمالت هو>و يف قر قطنمل سرحإلا مش ف ةاعجو



 يلاثلا لصفلا هم

 لعفي نا ةراث 5 سعرا ةذعاو ةملكب عيطتسي ت0 عم اهعيمج لئاسولا هذبم

 مي نا ا 0 ءوربملا عيج قلخ ةملكب هلأ فون مايد ل

 ىدان ُُ هركشو بالا ىلا هيليع عدد مكب هسفن يف ملأت اداللف ربقلا نمرزاعنلا

 يف نيمدقتملا راتخا بيس يال هدم حج سدقي نا مار الو ٠ جرخي ,لاع توصب تيما

 ةريبكصح ةيلع ىنطصاو ةراثا اما ةرج لماح محل لعجو محلا هل اودعيل ذيمالتلا
 مث هيديب زينا ذخا ث ذيمالتلا مادقا لسغ م مصفلا تدر را ذا شر
 تاومالا نيب نم ماق نا دعبو ٠ مهيلع ُهَق رفو هرسكو ةكرأب مث . ركشو العلا ىلا رظن

 ىلا ايدي ملو قيرطلا لوط سوات ىلا نارئاسلا ناذيمدتلا ُةَقْفار نا قفتا فيك

 نك اك 1 رمال هالو . همالك نم الو ههجو نم ال هتفرع

 ةنها نان طماع ا راسا, دضتن ومالا هذه عيج ثا انش نأ دارا هن كلش ذل

 نع بتك دقف ٠ رضبلا نع ةبوهتلا رومالا ىلا قايتشالا ران ىلقلا يف ىّلظلت ةجراخلا
 كم للا ل راسا نا 1 1 مشل ل ياسا ل
 ناطيشلا رهق هنا اضا يبنلا دواد نع ءاج اذكهو . نابضقلا ريشقت نم اهتاهعا نوط

 اكو. هناولا لدتتو همضغتب هدودجو كلملا ايئاخلا ىلع بّلْعَتو راتوالا برضو ديشانالا

 عطسيو هز نيبتال كللاو ٠ اهتلح تسبا اذا الا اهتجم راونا قرشت ال سورعلا نا
 ميه ىأرع ودبتال رويطلاو جيورملاو راجضمسالاو . دحلا ليلكاب ججوتتت اذا الا هواهب

 000 تلووب اشير اهرفز تشك انااهفرون تلد اذا ١

 بطنح ةربص كنطب » مكسملا لاق . ةجراخلا ةّئيهلا نسحو دشننالاب الا اهواهبو

 ةطئطا هانشاب نلظملا 2 كشسحا ىلا ةطنخلا هاش اراسإلا 110 وتلا 00

 : ه يشلك ةعم اناطعا هنا بونكم وه أمك تارا ةربص هب اناطعا هنأ نال ةراص 5

 راقوو سنانكلا لامجو راربالا ةراهط ىلا ريشدل نسوسلاب ةّيسم امنا ةربصلا فصوو
 ٠ ةيترااو ةيهملا تايضتغا ةهدكا ءافتسا عم ناحلالا نسحو ةدهكلا تائرنو مجيادملا

 رم



 يق 6-50 نسسادقل) ةءدح عضاو ف

 طقس يلا ؛ؤابآ اهعضر يتلا ةيدبالا دردملا لدب دقف جايسلا اذه رقتحا نف
 ارادج ضع نم 2 ميكملا 0 ةك ةسنكلا مورحو ةسدقللا مماخلا كل

 ١١ « ةمح هغدلت

 ىناثلا لصفلا

 مركملا سادقلا ةمدخ عضاو يف

 ماعلا ددجيل بآلا هلسرا دقو توهاللا لامك يوحي هنا امك صلخلا ديسلا نا

 قداصتعكلم ةش ىلع دبالا ىلا هتريح 3 ناةوأزا كلاذك تدعملا هدسح ةحابدب

 ةنئاب ةهولعم روصب رشع ينثالا ماما همدو هدسج سّدق ُهنا رهاطلا ليخمالا حّرصف
 ريغ نم مهنوفلخي نيذلاو مه ا ءاما عنص ام ل

 سداسلا رميا يف يجورسلا بوقعي لاق امكح . رهدلا ةيامن ىلا عاطقنا الو كش

 را الا ايعأ نيعلاو

 5 مبأ مح ؤ زا توبه وم ماج ييحعه بخ جيي اة تب 1

 © هب |زدم هح بما رهص ٠ ههوب برع أل | مه 7-5 هرادم اهو

 ا ممههم 0 أا.هن هيححو . تهب مماهح ]ب رمرص يبحد هب

 0000 وباجيك معد يحمأو نأ ف ٠ ةوبصح ادمواا.و

 5 52 د ؟هأ . !اسنما اذسد هلحح د ويعد تييجعحن ه

 1[ جدمصح هبندم يتنفععتو ٠ هيدصإ)و ]مح يامن تما

 |انمست هقيالان ةيصاختس ةهيصرخ . !اهزالو اطحخ و

 لاك ةع٠اجلا 0(



 يلاثلا لصفلا) 68 ه

 دج نيادسس لل د هس. . ده دس مدس لالا

 يىلسنأإو . |جيةونمأل تويم لم هميم في ىحصعملل

 ١١ >حل )و لدم برححلا يووبن هوب ,كحو

 مهيلا اهمّلس ىتلا سادقلا ةمدخ نع سننررك لهال لوسرلا سلوب بّنكو

 ةليللا يف عوسي براا 93 مكيلا هايئج ادق امل انر)) نمو تسلمت ىذا“ الئاق

 ىذلا يدسح وه اذها ذك لاقو 0 3 51 د م ل يتلا

 هده كلياف ءانطلا كسعت رم ساكن !١ تل دك ول ٠ ىركذل اذه انعكس ١ مكلدال كلا

 اًضنأ دهشو ؟) «قركالا متي رش املك اذه اوعنصا ٠ يدب ديدملا دهعلا يه ساككا

 بسحب براا دسج ةمدخ الا ةباغ نم مه سل ةنا مهريفاون ءدب يف ريفاونلا باتا

 يك سدقلا حور ةودب ةمدخا هذهل انتا ناكل اا فراس للك هم رس

 : اضيأ نسلروق رابلا لاقو ٠ « ةسدقملا كرارسا نائهكمو ديدللا كدهع ماد 0

 ريغ ةمفنلا ةحمذلا هذه لامكو لوبق لجالو .انراهطتو ادترفغم لجال كتممن لسرا

 1 تح يذلا ىخا ميلعتلا بسس 801 ايفا امدقت انانأ طخ لجان م فلا ةسيألملا

 ىذلارسلا اذه كبعش 0 ا كر نسوا ناشر ا ك5

 كج ذم ىلع كمدو كدسج كل مدقن» همه روفأ يف سرطب لاقو « انصال ةتءضو

 سودسشدويد انافو ك4 هةشدنملا تكيراشن 8 انمي ا ءافلر انا كرا ذك يالتلاو ىلا

 هده ك1 ةمدخ ةراهاج ممتن ام 2 هندويعلا ءاوها عم 8 انوتعا » ةاضقلا سار

 صاخلا عمزا » ةيمور اناب سونيطسلاق لاقو « ديحولا كلنرا مهسملا ميلعت لثم ةييخلا

 مل ولف رشع ينئالا هذ.مالث ىلع هيدي هءزوو ه لسد معيسملا ديسلا سسك : همحرخآ) ١)(

 يكل الاثم ةنيكلا يطعيل هذيمالت ماما دوو سنك( ماق نق راكتا ناك ا نيكي هدرا

 نووتري 201 نينماورملا ىلع هن وعروبو ىجحملا هس 0 1 مهو . هب ادع

 ةرفغا هعنص يذلا ديدحلا قاثيملا مت هدب و .ملاوعلاو بوعشلا عيمجل هنوقسي و هم 200
 وه عام اا ل ال نأ اطول .ناناذ ناهد 17 ءاكسسم ماعلا

 0 نس 0(



 5 مركملا سادقلا ةءدخ عضاو يف

 ةسدقملا ةيلعلا يف رارسالا رهظا ىلودهككا ءاسملا كلذ يف دسلاب هريبدت لمكت نا

 مك كذا » نورام انحوي كريرطبلا لاقو « راسهطالا هذيمالتل هتحببذ ةمدخ مّلسو

 « ْن 07 نك 8 2 - يدلا ّ رأعلا 2 و٠ نولماع 0و فران امتنلاع

 بسح ىلع ترث سادقلا ةءدخ نا ىرت مثريغو راهطالا ءانآلا ءالوه تاداهش نُف
 نا مثرما يذلا مهملع» ةيصو يف اونداهتي م لسرلا ناو. عنصن نا 1 برلا ةعنص أم

 مهيولق نع لاذاو سدقلا حور مهيلع رقتسا ذم مهنكلو هتومل. اًركذ كلذك اوءنصي
 لوقتكح .هللا راظللا نم مهنامرح نع اذان برأ كسح سلدمد ىلا اورداب عزفلا

 هنا » سادقلا ةمدخ ياست ىلع هحورش ُ بهذلا م انحوب دمملت سولقرف سدكقلا

 ةبزعتلا ةمظع يف نيوكتفم ةالص راهنلا لوط اوضقو اوعمتجا لسرلا قرفشت نا لش

 ادبأ ني 1 كيم وومالا عيج ىلع اهاضفت ا د برلا دسد روك رم راش يلا

 ةمدخ اويثر اذه لجا نمو «يركذل اذه اوعنص١٠ يدسج وه اذه » برلا لوق

 مهبمّلعم ةيدوهلاو رفكلا نع نوعلقي نيذلا نوذملتت اوناكو ةيطتسم تاولص سادقلا

 كقو + « ةسادق ةفاتمملا ساّدقلا رارساب نومصتتع و ةعدقلا ميلاعتلا نوذش 3

 »يابو باح امهرح توصب ةرصنعلا حابص يف ةسدقملا ةءيبلا انتربخا

 «غرااق ةرضلا عبار يل نسادو اراك دل لسراا' نا

 اهحمزه امووهو سدو أمدعح | ههوب هددم مح

 ادم همحد مدع نم مدع ههزكو /و ملال ادهدع ههوب هحوبدم

 هنعشو حمو انو ةبهح هموب همحد ا|ادمح اححؤاو

 )١ | ةيزحح هقمكدو ٠ ادعم ؤدمو هبهمح |

 هي ربلا يف



 هذ ىار ارم انكم الا مدغ يذلا وه برلا اا بوقعي نا ليقو

 نهم خلاك كيحو ٠اب 0-0 عيمجلا م هنا نادل مداخ يكد ا لجالو هروفأت

 0 مأ ٠ برأ م ا 5 0 صقش 5 دزب منا مهسقا كلا نام نبا

 اوحرخيت نا لبق مهنأ ليق دقف لسرلا ةماه س رطبا روت سادقلا مدخ هنا ملعت يذلا

 ريبملا يف يجورسلا لوك. لوسرلا انحوي سيدقلا عم برلا دس سدق ةّيلعلا نم

 ةسمور دسلتت نع نيكدسأاو ىلاثلا

 )١ يود اسؤفهاح دكه ؟«يطو ,موبمحأ

 لسرلا عمتجا الو“ كراش مسندم فا رصألا همالع مزحدا مق لرا ناكر
24 

 3 0 ٠ وذه هود يذلا 0 انلا لاق ءارذعلا 3 انتدسس 0 الانتحا

 تاقوالا نوعطتشو ديدملا رمسلا نورهمسو 2 اسنلاو 0 0 0 1

 3 اوقرفت ثلا ٠ با كلامو نولوان اوناك | م لزع هل زا ةفمسلفلاو ما

 1 اوماقا حورلا 1 ممالا اوذملت يكلف 5 هو 55 راطقا 2 ريشدتلل 0

 ءابالا 0 0 هاصوا | مه 1 ةعببلا 20 عيزوتل 1 سل

 |! هحدححم توصب ةرصخعلا همدخ

 | خو هحعمحدم يسد نبذ هحدم ه 6-0 ةئخ

 ا! هجم | ال حما هحمممأه احهحرم ًايمح مدع ه

 ,ى ويم ماج هه هوب هدم. ايمحدمإو ههسحل انالحم

 قيرطلا يف اوريس نأ اودصقو . هلبا نبا رارسعا اوهدخو نيملأت». اولص ةمح نفل 00

 أاحابص



 1 (مئازساو .ىاانقلا ةسح كل ات

 1 قيدم نم هحكحمو ]ن,مهكو ل مم وحمد

 ىصوا كلذك . دبالا ىلإ ادهع سادقلا ةمدقت انل لعج برلا نا اكحو

 ا نا مثرءا ال امناث ٠ ةملعلا يف اهسدق امل الوا كلذو ٠ امنع اوعطقن. ال ناب هذيمالت

 النا 3 اصوا هنا ةيمور ْي سرطب دماتت نع هرع' 5 يجورسلا وك امك ةراشبلا

 . ] اه حشمح احفاو اسصخصح همدجأ همدجه هما

 ؟ |ةدهيحو اددعكو 06 كرا ىمأ هدعدجا ه

 يل طقف س ! قافآلا عيمج ْف ةاملحا ةام ةموكعملا ةمدخلا هذه رش ردو

 مص 8-5 نورشبب اوناك يتلا تاغللا رئاس يف لب برلا اهب سدق ناك يتلا ةغللا

 اولا م بس نيمنانوم مأأو تيدا امورلاو ط هلا كنع ةدو>وملا هعدقلا م 3 اليهال د

 روركر مايالا يدا د ٠ مهراعو انحوير سرطبو سودمايف ند الوا اودماتت نيذلا

 رارسالا رك لجال تانيسحتو تادايز ضعب ةعيبلا ناكرا ءابآلا ثدحا نامنالا
 اهرسان تامدخلا هذه عيجد .٠ اذه انموي ف ةدوجوم ي* ام ىلع بسعشأا ةدافاو

 نهرا ةس اك كيياكلا 0 ر هراحأ ُْ أم ١8 ةهيصرع روهأ ينالا صعد نع أاهضعب 00

 يسارك ةعبرا 0 ةدو>وأ ١ سدادقلا مدح قفافدا نع بسم قيااقلا ليلا ْف هلأ 9 :

 يف ةيطبقلاو ةنيطنطسقلا يف ةينانودلاو ةيمور يف ةينيتاللا ةخسنلا ينعا ٠ ةينارصنلا

 ةكاطنا 5 ان رسلاو هنا .كسالا همز ةبار كس

 1 كأااغلا لصفلا

 اما ساو: ىسادقلا يدخل بيلا

 ةكجلت ىلا الوا م ءابشا ةثالث للا زاونس الا ةمدخ فئاأت ْي راهطالا لشرلا ر ظن

 اومافاو بيلصااو 0 3 هولا نر نع انك عيبلا اوش : ةمجرتلا ١(

 انب ر نم اهولبق ىتا سيماونلا مهيلا اواسو حيسملا فار نيربد.مو ةاءرو ةنيك
 دس ساو كي نأ مموملعو ةبوتال ضرالا بوعش اوهجرو اوبهذا : ةمحرتلا (؟

 نبال ا



 ثيلاثل) للصفلا 6و

 لوالا ءزللا اومسو ٠ نيئزج ىلا ةمدخلا هذه اومسقف .ةايللا مهلي وو بعشلا
 نيح مرسلا يعتنر روفانلا مدقتي م عيمج يرجي يذلا وهو نإاعماسلا ساّدق

 اح دمع اصحمد هلت الانا ةسنكلا نم جوراب ساهثلا مهرمأ
 نيح يعتنيو دوفانلا يفام عبج نمضتي وهو . نيماكلا نان رشم لاننا

 فام نامالا نإ انكر يس( اه حمحج هلحا الثا نهاكتا مهحرسإ

 ناهالاب ىآعتب ام يف الدا بعشلا ذملتتي نا اورجرا كاذك سبايلاب مث نيللاب الوا
 لسرلا رظن اناث . نينمْوملا ةايح وه يذلا برلا دسج ذئدع اوطعي يكل ةمحلاو ءاجرلاو

 ك1 ل سل عدا ةياق دل نا لا سات نسا 3
 ساّدقلا ةئتر اومسقو « ةايللا ممل نوكتلالا تنال » لاق امك. ةمئادلا ةايلسا انحنمو
 ةيلوفط ندضتن لوالا ءزطلاف . ثولاثلا ةحسنتب !نم لك ءىدتسي ءازجا ةعبرا ىلا

 عم ءالا كرا ءزلا اذه ءدب يفو . هريع نم ةرشع ةينناثلا ةنسلا ىلا صلخلا

 دعب كلذو اهتسبلأو سدقلا يلاواو ياذااو سئانككا سدقَتو . تونهككا سبالم
 نوملطي نيذذلا ةادانم ريصت هيفو ٠ ةمدخلا باث ةسماهشلاو ةنهككاو فقسالا سالب نا
 تونهكلا بايثو سنالقلا مهنوسلب انهاه ةنهككا ءاسور بختتي ام دنعو ٠ ةماسرلا

 هتراشبو ميسنا ديسلا ةايح نمضتت يلاثلا ءزللاو . عيذملا بباج ىلع مهوميقبو

 سامشلا خرصي نا دعب ءزؤسا اذه ةياهن يثو ١ رزاعيلا ةمادق ىلا ةرشع ةيناثلا ةنسلا نم

 نظموا رحل نوديدقلا ءاالا نك لج هتفح ادم حمخ هك

 نم ةيناهرلا ميكسا ىطعي هيفو ٠ نوريلا سدقب' هيفو ٠ عيذملا ىلا رارسالا نواقنيد
 ردو كرل) مالاو راسألا يدب نيت .كاثلا زكا م <يإلملا .ةاح راتخ

 ةلقذن رياصت بحومه بحعموب لوقن نا لبق ءزللا اذه يفو . دسملاب اناجال

 برلا ةمايق نّدضتي عبارلا ءزاو . امدح رعهؤ ىتملا ساّدقلا يف سدقلا دسجلا
 الا ا شل د كاران ركملا ةالص ةهاذ ءاهنلا ىلإ هدرعصو



 هو ا,ءازحاو سادقلا ةهدخ لأي ف

 ضعب يفو ٠ 5206 رديعمو بيلصلا حابزو نيناعشلاو ءادهشلا حابز ماقب هيفو

 در انهاهو ٠ لرالا ٠ زا ف زارسالا 8دمضص "لغت هلك اذه نوءنص سانكل ١

 ٠ لوادتلل :*) بولا دسج ربو ٠ لكم ما نا ليدنقلا ةتر ماتو جاوزلا ليلك | ةكربو داهعلا

 اهنا لزوم نواز ةلئاق ضاق هدا اح ملت ع يكسحلا ناماس أبنت دقو
 ةنيفساا قيرطو . رئصلا ىلع ةيلا قيرطو ءامسلا يف رسنلا قب رط٠ ةملعا ال عارلاو

 ءارذع عم لجرلا قيرطب راشاف .1) « ءارذع عم لجرلا قير طو . رجلا 2 1

 ىلا رخصلا ىلا ةسدملا ا نوبل مييرع نم هتدالوو هللا نبا 0 لأ

 قيرطب راشاو . ةرفص نم - ةامللا ءام ةنم رك يذلا صاخلا داوع ةراشنلا
 ءايبللا ىرسلا "قرط ذاك ٠ انااط+ ةرفغأ همد كلير هلأ ىلا را يف ةنيفسلا

 ساد“ د أملا تراثا ف 0 57 00 ةردقلا نيم نع هسولجو هدوءص ىلا

 يدق اقل تاملط قي رط ىلع صلخلا ديسلا م ةلزاع ربتعتل امنإ ىتح

 هتوسانو 00 ةةقح بلا دسح رض و

 ليلالا ربخا ام لشم ىلع سادقلا ةمدخ اوفلأ مهناف راهطالا نوي راولا اما

 لوالا ٠ ءازجا ةعبس ىلا اهومسقو هدسج سيدقت يف برلا مينص نع فيرشلا
 ه4 اعل .اتحوبو سرطب لسرا برلا نا اذ بوتكم وه امك زارسالا ةديض ىو
 مدقي نيذذلا ءامسا هيف ركذت يلاثلاو . ؟) « ةريبك ةشورفم ةفرغ يف ُهل ءاّدعاذ ٠ صفا

 ىو تول لك ام يمنا يال ىلع بلا نا بتكتدتف ميلا نم ارت
 . 50 « هناا صقني ال نا اصوصخ سرطب لجا نمو مهنصيل هذيمالت لجا ن

 دعا مالك ا رادقفا نيظوعولا مب امنا ةسدقلا نّتكلأ لوظف. هله, رمت كلاثلاو

 كس سيدقتا هب هش ها عبارااو ٠ 7 لكاوذملت نارشف يثالا ر ءا ىذلا صلخلا

 . 1) «أع تاو هبا ذخا لجرالا لسغ نم م حرف نإ دعب نارا ل نقلا همدو برأ

 مل: اقول ( وريد سو لاعألا ١(

 :١١ ) حانحوي (ه ه0 اولا



 عبارلا لصفلا 65

 هيف عزوت عباسلاو . بآلا هلل هيف مدقت سداسلاو .رارسالا هيف سّدقت سماخلاو
 0010 بالا دب ةسفن ماسا بيلصلا ىلع هنأ 0 بسح نامالا يفب ىلع

 وه اذه اولك ا وذ » مهل الئاق لسرلا ىلع ةعزوو همدو هدسج سدق ةفرغلا يف ناو

 ءازجالا هذهو . ؟) « يمد وه اذه نال مكحاك اذه نم اوبرشاو . يدسج

 اومدق مهضعب نا الا. فئاوطلا عيمج دنع سيدادقلا عيج يف ةدوجوم اهلك ةعبسلا

 هذه نا نيتي اذه نف ٠ هورصتخا ضعبلاو . حرشلا اولاطا ضعبلاو ٠ اورخا ضعلاو
 ' الا اهتتريل اهعيمج رومالا

 ءام كيربتو داهعلا ةئتر تميقأ اضيا اذكه ساّدقلا ةمدخ تدترت ١ لثم ىلعو

 مل ةنكك هرصع يف ةدوجوم تناك حتدلا ءام ةيتد نا يواهرلا بوتعي ركذذ . ئدلا

 كير#ت يف لاقتت ةيهلالا متابذلا ظافلا لقتنت نا اونذأي مد ادلحلا م0 5

 نم ةسسشرم لصالا يف نوكست نا ن مع دق د١٠ داعلا ةئر نع اثيش ملكت مل

 ل ل ل
 2 مهنال ٠ ٠ ةمضرع تاريبغ5 ضعب اهلع 5 ط دق سادت هةيلمب نأ ثلش رو

 رهتشا ال مهلك ةقيتعلا رافسالا نم نطق سادنلا ف كرا وناك ةعببلا ءىدامم

 ا! هللا انشا ءكررتا ةلاهأ ءالا رعأ لرشرا نير ا لاسر لدحالا
 ىلع ةالص أرب و نيزباردلا باب ىلا لذا, فتسالا ناكو . اهضوع ليجنالاو لئاسرلا
 نوفرصتيو هذن نوليقتف ؛نيماتلا ىلع ةالصو ٠ نيرتعملا ىلع ةالصو نيكئماسلا
 ال نوأرتب اوناك ام ةينيطنطسقلاو ةيقدن 5 لمقو نآلا لطب ةعيمح كلذ نككي
 لوالا رصعلا كلذ يف اوناكو ٠ مويلا أرقن ًارتن احح ةموظنم تازارك الو تاماط

 اا 0 نماكلا لوق دعو ٠ | ل ص نم رارسالا نواقش

 كارا راد لقسلا ناو سرر لبان _نآلا اما ١ ماش تءاشلا ل

 اهؤدب ىتلا ةشلاثلا ةزارككا دادزت ناو رح نم مياذملا ىشو لا سارا 3

 راجل 1 اال تالا



 © ب طسولا دس يف

 نيدلا ءاءالاو عماخا 5 د ريفاونلا ىلع ديز نامزلا يداع ع3 تدهأاه تدل

 لصا اما ١ةضرع يم اهلاثماو رومالا هذه نكل٠ مهتلاعتو مهريفاونب ةسيئكلا نا

 ةوصمو [ظوفحم ناوالا اذه ىلا ميدقلا ذنم لزي ملف نينمؤملا باد ايسالو ثلا

 عبارلا لصفلا

 قرشلا ىلا هجوتلاو طسولا ٌّدشو نيديلا لسغ يف

 دنع موي لك نينموأا نا قئاللاف ٠ بجاوو قئال . نيرض ىلع يدبالا لسغ

 نولسغي ذا همعت شاوس ىلع ةنوركشيو مهاهذا هللا ىلا نوعفري مونلا نم ممايق

 اورهطتف ةالصلل مت اذا » هلوقب راملا سويروغي رغ ىدوا ام بسب مههوجوو ميديا

 نمؤم لكىدرا لوسرلا ساوب نا سوميلقا لودي كلذكو «رهاطلا اوبطاخ مث الوا
 7 انتأب نا لق اياصيو الستغي نا مودلا نم ا 1 ناهرش انه نيغاةنم رو

 عبانم اهماما نورك, سناك ٠:ترفس تادالا .ءانيإ نافل هاايمنلا فو قنا كرف

 0 1 يعبل . بهذلا مث انحوب لوقك نولخادلا + محتس كسل ٠ رامآلا نورف# وا
 ريهطت موز ىلا ةراشالا دسملا ةفاظنب دوصقملاو . « ةسدنكلا ىلا نولخاد نو انيدبا

 مهنا سروديسيا لاقو ٠ ةلادلاب ءامسلا كلم مادق فقتل اباطتلا تاساجت نم حورلا

 رهاطلا لكيلا راد ىلا نولخادلا لسغي يكك ءام نويع لكاسش ا ماما ندري اوناكم

 عيمج ىلع بجاو نيرديلا لسغو ٠ ةيدومعملا لساغم ىلا نويعلا هذهب راشيو ٠ مهءاسجا
 اولسمن نأ هرخخاو روفانلا ءدب يف ةنهكلا ىلع مسر دقف ٠ ةسدقملا رارسالا نولوائتب نيذلا

 رارسالل اريقوتو ةراهطلل ًابلط ملمانا

 طسولا دش يف

 مكجرمس و ةدودشم ةاتحا 0 » الا رهاطلا هليجلا يف برلا انرعا دقالوا

 عرقو ءاج اذا ىتح سرعلا نم عجري ىتم مهديس نورافتني لاجر لثم اونوكو ”ةدقوم
 وى



 عبارلا لصفلا 9 م

 نيظقيتمو 0 1 - نا ىلع انضر نا كلذ داراو )١ ٠ « تقوا' هل نوحي
 هدناف ةع يلوشلاو مهلاوم ةمدخ ديلا ظقش امك انلامجا 0 2

 ددشأ » ٠ ماهغلا ن م راملا ١ ىلاعت هلوقك دادهت ساب هللا ةءطاخم لجال أنأث

 ؟) « يىلر بخاف كلئاس ىلا ٠ الجر نكو كيوُمح

 0 الك نيكل د نراد كا راقح 1 3
 م و نيشاولا

 دش د اوضوناف » لوسرلا ةلوقك" هل ]كلا ةرايطل ةلظنح لحال اه
 50 ربلا عرد او اومسلاو يل

 ءاتطقحا اود > لوسرلا [ضصرطب 'لوقك دسللا تارعشب ريطلا لحال ام

 دع مكيلا اب قوس يتلا ةمعنلا الماك ءاجر اوجراو نيحاص اونوكو مكناهذا

0 
 اذكهو ” ليئارسا بعش هللا رما امك قاقحتسا: رارسالا لوانت لجال اسداس

 ىدبأ يف ميكمصعو مكلجرا يف مكلاعنو ةدودشم مك اتحا نوكت ةنواكحأت
 مكب مكي 0 0 1 9 1 ”يصذ ا

 فردا لإ ةحوتلا

 تاكالال او ا هاو هلا ماير يعور[ ضرالا ىلا هيلا سادقت هللا نا مالو

 مهو ناكم لك يف نولصي لاجرلا نأ دار » لوسرلا لوقك ٠ هدحي ناعالا ءاجر هلو
 انكم ءامللا حما دق ناكالو . 7 « لادجالو يضغ ديغب ةيقن ايدبا نوعفار

 مارح اضوبا 07 سو 9١: "اقول ١(

 1:5 لسف)05 51 رومزلا

 "01 ا 1 21 كوالا ساس ةلاشر ا(
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 8 ىرشلا ىلا هعوتلا ل

 نيلئاق ىصن نا انرما نيلاصلا ىلا مراونا ةعشا لسري كانه نمو هتلالكل اصاخ

 ىلا ةالصلا يف 1 لوح نا انورعا راهطالا لسرأا نا ريغ < تاواهسلا 54 يذلا انابأ »

 نا » مارفا دام لاق ٠ نيلوالا اندادجا نكسم هسمف لعج هللا نال الرا. ىرغلا 5 ع

 انسدقم نكلو 00 ةندما 0 مالص يف يلشروا نوامقةسب اوناذح دوهيلا

 ف اتاش هل لمحل نا انرءا قرشملا يف ناك ةنا ثيح نمو ميدقلا اننكسم سودرفلا

 رش يلد يذلا نوديزلا ليج قوذ ةعمبلا عمج ةماشلا دس برا نال 22 « انتالص

 هامدق فقتو » ينلا ايركز 0 ءامسلا ىلا دعصو مهكراب كانهو ٠ سدقملا تبب

 لحسج قتيف'قرشلا :خ اسوا ةلاق يذلا نوتيلا لمح ىلع مويلا"كلذ .يف

 لملا فصن لصفتيو 0 هبظو 0 نيرثلا وترا قرش وع ةتع ع هنرخرلا
 ١ ١ « بودملا ىلا ةفصنو 0 ىلا

 هيلا رظي بعشلا ناكو برغلا ىلا اُلَرَمم ةهجو ناك بلص ةنا' اضيا ليقد
 جيسلا ناك الو. سمشلا جر قرشلا نم نال اَتلاث ٠ قرشلا ىلا هجوتي لقعلا نيعب

 ثسح هماطنل هلا 0 نأ بجو اقشم انركز هامس دقو ةراربلا سمس وه

 تايلظلا رقم برغملا نا امك .راونالا ردصم ةنال قرشلا ىلإ ىلصن اعبار ٠ قرشي
 ةاولطو ةملظلا عضوم يف وه يذلا ناطيشلا اورمخي نا روتلا ءانبا لع ىو

 دويل نه اوريمتيل قرشملا ةهج نونمّوملا لبقتسي اسماخ ٠ هسدق محو“ 2 0
 ترثلا رق العلا اورمأ يذلا

 ايانحو مياذملا ىنبت نا ةعيبلا تاديلقت يف درو اههابشاو بابسالا هذه لجالو

 ةيضرملا نيبارقلا» بلطلا بي رقتب ةنهحصلا مدقتب يكل ٠ قرشلا ىلي ام سنانكلا

 كلراب نيح يلشروا ىلا بزلا هحو ناك 5 ةكربلا متم ديم را با اولوحتو

 نركتل قرشلا ىف ءاسفلا يسارك بصنت بسلا اذهو ٠ ءامسلا ىلا دعصو هذيمالت

 بعشلا يلا ةصخاش برغلا ىلا مههرجو

 ا



 سمأاخلا لمفغل) +

 سماللا لصفلا
 سادتقلاو ةالصاا يف دوح.سلاو مايقلا يف

 اه 0 دل 1 ءافسسالا دعب كيعلا از رءار انك راهطالا ءانالا تا
 كرا يوذ نما اوزيمتيل ءايتلاب,معورما كل ذك ١ طسولا 'يخرتسم مهنع ربعما كالهلا
 . ١١ «ةلحنملا مككرو ةيخرتسملا مكمديا !ذا اوضهنأف » لوسرلا لوقك ٠ ةيطتلاب ةدمترملا
 مكسراف و هلم ميل اليكك نامالا تاو نامئالان او دقلا ةمواقل ندعم اونوك ينعا

 ليئارسا اونب رهظتسي هدي مفر اذا ناكص هنا » يبدا ىموم نع بوتكم ةناف
 هدسج تاشب يذلا صلخغا ىلا ةراشا كلذ ناكو ٠ ؟١ « ةقلامعلا سلغت اهطح اذاو

 دقو ٠ يدبالا صالخلا اناطعاو ةيطالا مسج ره نيتطوسبم هيدبو بيلصلا ىلع كاف

 لاقو بعشلا نع سضفلا دب فكو بيا م اذق ننقؤا هما ضنا نوم ند كخد

 ناك ىيبنلا املباو ٠ 0 بقرتاو ككل | “3 ةادغاابو ىلوص 0 ةادغلا » دواد

 هذه يف نوكي ال ةنا ةماما فقاو انا يذلا ليئاإسا هلا برلا ىح » هلوقب فلحي

 00 يل فداك 17 انكر“ 04 لرت كحالا يمال انتل
 رفغ. يكك هل اورفغاف ء يش دحا ىلع مكك ناك ناف اولصتل مت ا ا

 فتي نا لوسرلا سرطب ىصواو . 5) « مكتالز تاوامسلا يف يذلا وبا ايضا مك
 ةسدقملا ةسينكلا بنك اوعمسيل مهءادقا ىلع نونمؤملا

 مايق مثوالا رارسالا ةنهككا مدخيال نالسرلا نم اًبرغو قرش ةعيبلا تملست دقو

 نيءاق لايقزح مهار نيذلا مس وراككا ةلزنمع نوئاق مهنال ةسمامثلا كلذكو ٠ نوجهتبم

 سادقلا ةمدخ يف بعشلا يدان سامشلا ناف مث نمو ٠ ةميقتسم مهقوسو ةمدخلاب

 ١:١ جورخلا ١ )0 19 نانإلزسا|١" غ١

 ١:١ كولي اس (ب ©ه:ه رومزهم (
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 5 سادقلاو ةالصلا يف دوهلاو مايقلا يف

 نيفقاو اونركص ةفاخلاو ودهلاب » لوقي رخآ عضوم يفو «_ لصنو انس> فتقنل » الثأق

 « موحرلا هللا مادق ةالصلا يف انلك فقنا » 0 يفو « نياصمو

 ةءاوعخلا اناث ٠ هللا 00 ىف لسككا يفنو حورلا ه اشنا لوا ةالصل : نم دوصقملاو

 ٠ رحضلا حور مدهو ندسلا تاوهش رهقل تابثلا لانا ب 0 ١ ةلازاف "ودعا ةمواتل

 فانشلا ايضاني» .تايويخألا نم دايتالاو هللا نم وئذلا ىلا نيت تاتكا اهب

 باسالا هذه لجالو ٠ اباطألا يف طوّقسلا نم سوفنلا ةنايصو صلخملا ةمعن

 يف سوداتفا سدكقلا لرتك ةسدنكلا يف سوللا نع سعشلا ةعببلا تمن اهريغو

 ا ةسنكلا يف سول اناطلس سعشلا 07 0 » عبارلا بانكلا

 لها ةداع بسجب امايق اماو برغل سانكص يف ةداعلا ىه امك بكرلا ىلع

 سونارغولوفو اياز نيسيدقلا. نع شروق فقسا 0 0 « قرشلا

 شروق دالب اوفرشش نيذلا نورام سيدقلا أئيبا ذيمالت 95 مهديغو بوعي و انحوبو

 مهقوس ىلع مايقلا يف متايح ةدم اوضق مهنا ةدكححسناا ةايللاو ةراهطلاب رق

 انحوي نع ركصو ٠ مهكانم ىلع ديدحو بشخ نم ةيقُث اراقوا نولما-
 نيتاس هش ماقأ راغ ىلا م م جرح 5 راصن 0 لق هنأ يمذلا مف

 نمد ٠ هاوق ديبلا ىكتاو همسج 00 كبت ىتح اراه الو المل ال نا دك 0

 ىلع اًدرقو الا نآلا ىت> ةكاطنا ةسنك يف 0 0 | ىَلص ال اذه لجا
 راشي يتلا تازاكحيلا ىلع اوتكتي نا مهل نذوب دسملا فعضل اًرظنو مادقالا

 برلا بياص ىلا !؛

 عوكرلاو محا ف

 سنون كمل برلل « 0 وه ا , م ع 9 الا وسلا وم ال

| 1 



 ةسداسلا لصفلا 300

 سأرلاو ىكرلا قاصلا ثلاثلاو . اًعوكر ىعديو ضرالاب يكرلا قاصلا ييلاثلاو ٠ ءادحنا
 ةمجاولا ةماركل او انةعيبط فعض ىلع ليلد ةثالثلا عاونالاو ٠ ةيناطم ىح و ضرالا ىلا

 ىلاعت هلل اناع

 وا يلصملا بونذ نع ءافولاو ةرطخلا يف طوقسلا ىلع ةياطملا لدت اًلواف

 بارثلا ىلاو بارت كنا » ةمصولا ىف نيح مدال هللا لوشب 2 يشو هريغ بونذ

 ثالث هلل ا ناك واللا ا انام نأ ىدملل كاكلا كدر : 1١ ةيدرع

 ديسلا ناو ٠ ءامسلا نمرطملا لأس نيح ضرالاب قصل ايليا ناو ٠ راهنلا يف تارء
 برلا اا بوقعي سيدقلاو . ةينامسلا يف تارم ثالث اثج اناباطخ لمح ا صلخلا

 ىلع مريم يف ملشردا كرطب سويسانثا ركذو ٠ ةيناطم فلا عنصي. موب ظنك

 . لايللا كرب هشا اتراص ىت> تايناطملا ةرثك نم اَتنْنَك اهتبكصر نا ةديسلا ةحابن

 يكمل نال ٠ ةءبارلا ةموقلا ياست يف امسالو موي لكت ايناطملا عنصن نا ةعيبلا ان 5

 0 ةةيرطلا هذه تناكاللو .رابنلا ف ثالث نم لضفا ليللا يف ةعكر نا 1

 0 عمقل اريثك اهنولمعتسي نامهرلا ناك ةيمانلا ِةوَمْلا فعضتو ندلا

 ٠ نارفغلا مانا يف نيبئاتلا ىلع نيناثلاو يلاثلا نوناقلا يف ةنجطرت عمج اراض انفو

 نم ةدم ةئاهعبس موي لك نودحس اوناك مهنا مهسلا اموملا ناهرلا انئابا نع ركسصذو
 0 ناك مهدحا ةافو دنع هنا ءاسكلا نع نايمد سرطب لقنو ٠ ةيناطما عون

 د ل الو هد منعم دعس نإ ةزدحلا نم لك لع
 كاك كد 0 تاس يدلل ند اضن ىررز : انور د ناثذلث ارقد ةداع
 عون نم ةدحت فالآ ةعب را مالآلا عوبسأ نم موب لك دحسل ناك هنأ 154 ةنس

 انح يروا هذيملتو ٠ عومسالا لماك يف ةدححت فلا نيررشعو ةعبرأ يا ةيناطلا

 نكي مل ةناف امهفلخ يذلا يلدهالا ليئاربج سبيلا اها .راغلا نت تعر هند يدفعلاا

 ءانلاكملا حابصلا ني وحلا نع مظقن



 بوس هسكلو سارلا عفر و ردصل) عرف قفَوذ امفهكتو ايمممحو ني.ايل) عفر 2

 نام ةنوعملا بلطت امولظو ارقتحم مكأ ارلا نرك ىلع عورلا ١ لدي نلف أامناث

 ١ مجر ام دنع ءادهشلا سار سونافطسا 3 عونلا اذه 3 دقو شودللا بر

 برلا هافس نا ال صرإالاو ٠ ةايملا ىلا ةطيباط داعا نيح سرطب مكر ُةلثمو

 . سدقلا حورلا ةوعد يف ديصي امك حورلا لويقو ةمعنلا رادحلا ىلع عوكرلا لدي دقو

 دنع راسغصلا ةسمامشلا مكري كلذ بجوم ىلس ٠ هللا ةمدخت طابترالا ىلع لدب مث
 ٠ نيتنكرلا ىلع سوسقلاو ٠ ىنعلا ةنكرلا ىلع راككاو ىرسلا ةككرلا ىلع ةماسرلا

 مهةتاوع ىلع ليجالا نولماح مثو نيتيكحرلا ىلع ءاسورااو

 ةيديسلا دايعالا يفو ةنسلا داحأ ميج يف يرجي ةناف ءانحتالا اما . انت

 ةمقي يف اوءمتحا نيذلا ءااالا نال .٠ ةرصنعلا مدقتت قتلا تانس ير

 يتلا برلا ةمايق ببسب ةمركسحلا مايالا هذه يف تايناطلاب اوحمست مل ةينيطنطسقلاو

 مايق مهو تاملطلا اومدقي نا نينمملا ىلع اوبجوا مهنكلو ٠ ةيطقا ةرفح نم اهب اناشن

 حرفا اماركحا سادقلا يف تايناطملا منص نع اوبن اضيا ببسلا اذهلو ٠ نوجهتم
 تاولص ىلتت ل ل ام دنع ٌةنكك ٠ ةدحاو حورب برلا عم انداتلاو ةماسقا

 اوهكل مهسوؤر اوئطاط نأ ةعامملاب مالا يدان ( دنلا عضر يا ( ديمادسلا

 . ]وحج رترم ييدمنمتأ ةيجؤأ : الئاق ةمسعنلا اوقزريو برلا دسح

 ناظر يبسمعمو لمزحم رمدوص ١ وأ

 سدأسلا لصمألا

 هسكلو سارلا عفرو ردصلا عرق يفو .!مفيتكتو امرعمحو نيدبلا عفر يف

 ناموقت اتناك الو ٠ سفنلا ىلع همالك يف وطسرا لوك حورلا اتادا ناديلا
 ةوقلا يف ةىتحملا ىيفاعملا ىلع امهنم لدتسن نا كما ةينادنلا" تاكرلا:رثكأ ةيدأتب
 لوقك انتائيشمو انبولق ءامسلا يف نطاقلا هلل برقنل العلا ىلا امهعفزت الواف .ةنطاملا

 برلا ماَدق انسوور نمنلف وا . هللا ماما مكسوؤر اونخا : ةمحرتلا ١(



 سداسل) لصفلا "4

 تطس ٠ دواد ا 101 افا يف هللا خلا يديالا عم اني واق مفر 0 امرأ

 عفدن يكلو ٠ ؟) براي يل يجمسا عرسا ةبدحع ضراك كماما يسفن ٠ كيلا يدب

 فكو ةقلامعلا باغ هيد عفر اذا ناكةنا » ىموم نعر م ل

 00 و يك ةرفخمل فرز يكلو ٠ ”)رصم ضرا نع تابرضلا رئاسو دربلاو دوعرلا

 ةبرض نم كبعش هب ىلتبا امهم» اّلْئاَق هلل لسوتب ناك لكيلا ىبب امل هنا ناملس نع

 ل (نرلا كسف نكن كن اشلا نأ نم: عرض لو ةدلص نلكف ءادا
 ناكم ءامسلا نم تنا عساف تببلا اذه رش نيد طتسيف هنلق ءراس دار لك نون

 ام لكو انسوفن هل لذننو هرومخ ريزغ ىلع هللا ركشن يكو ٠ *) «رفغاو كانكس

 اق تلا ركل اش نك هنا ١ صال تسلا ند تيركم رهااك كلن
 ىدرآ كلذ لجالو , الا هللا ىلا .ةرظنو' هندي عفري ناك حورلا ملسا الو 2

 مهو ناكم لك يف نوّلصي لاجرلا نا ديراف » الئاق نينموملا روهمج لوسرلا س

 ه) »لادج الو بضغ ريغ ةيقان ايديأ 5 ٠
 رفظنو هللا ةمدخ يف دسللا ساوحو سفنلا ىوق عمجتل نيديلا عمجم ٠ اناث

 نابرقلا قوف اند 0 يف رارسالا ولتن ام دنعو . ةمعنلا ديفتسنو ةمحرلاب

 رارسالا قوف امهعفرت سادقلا تاعفر رخا يفو . ةحيبذلا عم انروما رئاسو انتاوذ مدقنل
 سدقالا ثولاشلل ةءفترم انتابلط نوكسصتل «دحلا كل مفزنو » نيللئاق مر

 اهيا تنا كلنا امك ٠ ادحاو مهعمحاب اونوكمل » لئاقلا برلا ةملطب ٌةعم ةدتب انحاوراو

 +) «انيف اًدحاو اًضيأ مه اونركيل كيف اناو ايف بآلا
 ىلع انع وذعيل تائدسلا نم انحرت>ا امو بونذلاب رارقالا لجال نيدملا فمكن .اثلاث

 يذلا لجال اهيلجرو اهيديب دش يتلا ةيحضلاكو يضاقلا مادق فقي نيح مرجلا هبش

 5:12 رومزم (؟ جر: ءامرا ارك 1

 مسرع ها كل ولف 0( ل ا

 ”7١1:١انحوي .(5 م: سراتوميت) (ه



 هوه  هدكنو سارلا عفرو ردصلا عرف يو ' (نيكلو ايعمجو نيديلا عقر 2

 هب انزواحت امع وفعلا بلطو بونذلا ىلع فسأتلا .ىلا ةراشل ردا ا كا ناز

 000 تسيلص لردع نيعمتم اوناك نيذلا عوملا ْنأ » تبودكم وه أك هنيا ةمصو

 لحد ا راشعملا كلذزت> صو . ١١ « 0 نوعرشل مهو اوعحر اها :: أع 1

 عرش ناك لب ع امس ىلا هسيوامع 6 ا 8 ل كعن نع فقو يبصيل لكما

 58 ولقو انت دام اذ رهظتل | مما سعم 32 2 نلا 0 ٠ يطاذحا اذ قل م مللا 22 كلنا هردص

 نا روكذم وه يك سائدالا نم ءوربتلاو ةراهطلا ىلا سعشلا وعدنو هتمعن ىدنب

 اميطسنت 25 ا قيدصلا اذه مد نم ءيرب ىلا » اّْياَو هند لسغ سطل

 حورلا رارةتساو ةمعنلا رادحلا ىلا ةراشا +يحانج رئاطلا طسسد ايك رارسالا قوف

 نه الادسلا ف صعب أنضع ى َ درأب كا اس ٠ هديه نم سعشلاو ةكئألملا 0 و

 ىدبا لقت | اسقسأا» 3 ا انتداد طل انطرري ىذلا قافتالاو دهعلا ىلا ةراش

 متاذم ىطععملا تونهكلا ناطلسا ناق# نيذللا راقولاو عوضالا ىلع الملد 9

 ا نينمو أل هذا سص حال ا ةراشا مسر 2 رارسألا سددعدو لحلا

 أم را دن ىلا لمأت نال قبطن ا نسا ٠ اهريبدت هيلا يقلا ةمعنلا عيدوتو مهئادعأ

 5 الحا رسهخع تقرأ كس جل الحا |لسغنو هسا ةرهوذا

 توصلاو راقنلا مفر ف

0 
 ب

 لد .ةسكنو سس أرأا عقد ن نم دا رأل نيش ىدالا مقر نع هجرت مدَقَت مم

 صلخملا لوةك قيضلا نامز ُُش هللا نم ةنوعملا بنالط ىلع رظنلاو ثوصلاو سارأا مقر

 لاقو . 4) «سررق م ءادف نال مكسور اوعفراو اومصتناف اذه مقي ذا اذاو »

 ىدج ٠ يلود سم برا تناو هاب هأ صالخ ال يسهنا نولوش نوربثك » يبنلا دواد

 مسد: اماقول (» هيي: موسسافولا ( ١

 مم:»١ اقول (ه ا ا ا رص

 هه
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 عفر أضيا لديو 1 هسدق لج < ينبيجي وعدا برأا ىلا يلوصب . يسار مفارو

 ىلا ةلادلاكح ىللاعت هللا ىدل اهانيصا ىتلا ةلادلا ىلع العلا ىلا توصلاد رظنلا

 0 تارا 1 نا دكه اواصف متناو » برا لاق دّقف هبا ىلع نبالل
#ّ 

 دقو ٠.4 يعحاوم هللا م احسب نأك ىسوم نا 0 هيلبح ل لا ةلادك وا

 انل » 00 ملعي اندبا ىلع ةمدقن يذلا هنبا دسح ةطساوب ةلادلا هذه امور

 كتل كاع 0 نع 0 عود 0 سادقالا 0 لوخدلاب ة ع ةوحالا اه ذك

 اذ لادا 2 لمأتلا لع 0 اماف ا باطلا سرغتو ه>حولا ةسو و سأبلا

 .4) « اهملق يف هب ركفتتو هلك مالككا ظفحمن تناك اهنا » ةديسلا نع بوتكم وه

 117 نوكمب رعاشك .اناطإلا هس اكاد صقتو:سفنلا ةلذ لع ايطناب لذت

 مههوجز ىلع اوطقس ديمالتاا » نافع 00 4 مابا 01 «.لمع عقل تل 0 ل راشعلا

 نيشنكم اك نيدسملت || ناو 0( ليلا 2 بالا توص اوعع كاح ٠ 3) 4 0 اوذاخ هو

 ءاعبرالا موي توعاب يف كلذ لك ةعيبلا تيرسف دقو .7) « سوامع ىلا نارثاس اههد
 اهني ٠ يطانسا ةطاخم

 مات 4 لد اور 1ك لسا )د
 يمك ]هس |!..هرعحح ؛ ةءاصوهحفو جنأ امخ مح 1

 لا ا ار تراس ل سل نش ل مال ل
 :.ه.دعو ألو : مطح صو ادم |! ةهحح حب بحمص ردمؤ أ 1

 رموات امحح ههلهم : ا]هسو ادمأل اصؤ امم هبح

 ١( مدمس روفرم 0

 نييئاربع (مس ٠١:٠8 اقول (ه :١٠6٠

 اا ا لا هس:ا١م اقول (ه

 وب :! مل اول )7



 5 5 ادهوبو امسو !اظ؟ذسعح:؛ امها اله 5-0-5

 ١؟) |! هحنا ><

 3 سادقا) يف هتاكرحو نهاكل ١ لاعفا ةيقب يف

 مياسلا لصملا

 سادقلا يف هتاكرحو نهاكلا لاعفا ةقب يف

 يف ةنهككا لاعفا ممحت ءيراقلا ىلع ةمآسلا لخدتف رمالا انب لوطي نا ةفاخم

 هيسيدقو هللا ديوجتل نوكست نا اما رارسالا ةمدخ يف مهتاكح عيدج نال باوبا ةسخ
 أعم ابلك هذه لجال اماو. هللا ةمدخ يركتل أها . مهميلعتو فعلا ةنناث] ااهأو

 لوالا بابلا

 د معسلاو هسا سارا ربك يع هسسل-اقو هللا روما ةتتانلا لاا

 روخيلا لاعشاو ميااصملا مبارساو روصلاو م ميذلا لسقتو اهيدزتو رارسالا عفرو ٠ انهكلاو

 هءايفصاو هللا هب ماركت ام كلذ نك اق انو نحلل ىلع فوقولاو

 ىاثلا بابلا

 تقيكتو بسيلصلا 0 ىصلا يم هتدافاو بعشلا ياعتل تل ةعحارلا لاءفالا نا

 هنن رفتو ناٌسرإلا رسكو مالسلا ءاطعاو ردصلا عرقو يدبالا

 ثلاثلا اللا
 توصب ة<ارقلا يم اهلالجا دب زمو هلل مد ميركشت !منم دوصقملا لاعفالاو

 ريخبتو سارلا سيكنتو نيدملا لسغو هنم رافغتسالاو سءشلا وحن هجوتلاو ضف“

 ةمدخلا سبالم ناس>او سعشلا

 لدبتاو اديتنع ءاكب كباو ضرالاب قرط | ١ ةراسحلا هيأ هذه نآل الملل رظنتال ١(

 تيلص اذا بلطاا يف 55 عفرتال ارش تناد تناو كادي ققواو ةياكلا كحضاأ
 نيبئاناا ةمحراا محرت يتاا ةءادنلا رهظع رهظاو الحا قع قلال ىلانلا توصاا نال



 عباسلا لصقلا 3 1

 عبارلا بإبلا

 نيديلا مفرو قرشلا ىلا هجوتلا يم ةيحور ناعم اهنم دوصقملا لاءذالاو

 كالا رف ل طب ف م للا يا تراك ١ لعو ءامملا ىلا رطل

 مسرو ا ال عم ءاملا جازتماو اهيلع مدلا ل جا 0

 4 ٠ تعش ىلع اذ اقف نارا ىلعأ تا نام اصلا

 ملا

 جونصلا قد يهعف ةيحوراا تاراثالاو هللا ةمدخو ةنيزال دومت يتلا لاعفالا ام

 تري ما م كلذ 11 لمانالا لسغو رولا ةمدقتو سدقلا باشو 0

 راونالاب ةئمضملا ةسنكل | 9 2 0 قرت ٠ ةمحورأا دصاملاو هللا كه 3

 تونهكلا نسلم ةحداسلا نك الظن تحل ثسسا ل ةفرحإملاو ٠ 0 قاب ١ ا رصفأ برسل ا

 ةءارعلا نم 0 سل 0 سد راطتو ٠ ةماعلا بايشلا نك ا ترسل

 نم لضفاب تسل حوارملاو جوتصلاو سقاونلا برضو بسرطلا فرعلاو ٠ ةطيسلا

 يتلا ةيدايتعالا تويبلا نه لمجا تسيل همادخ بكاومو هللا توب ببترتو ٠ تعصلا

 تارينلا نم اهيف عدبا اع ضرالاو ءامسلا لمج هللا نا اكو ٠ بنترت الو اهيف ماظنال

 لسراا اهعسر يتلا ةفصلاب الا هتبب يف سيدقتلا قيلي الف تاناويللاو تابنلاو

 ةعيبلا ناينبل راهطالا
 هسا نإ ةراصبلا كب لت سي( كولا اا لوصفلا هذه يف كلءانئذ انو

 هتوكصام ميئافم اهاطعاو ةمعناا ردصم يم ىتلا رارسالا هتعيبل بتر صاخلا

 7 ع 7 1 5
 1 نع ذوح افا1ذه اهدساو ةسدقملا ةنأب را ةردملاب كير 1



 ى هب سادقلا يف هتاكرحو نهاكلا لاعفا ةيقب يف

 ضعب اهمّلس دقو ٠ ءانمالا ةن لاك رارسالا كلت اوءزوب ىكل اًناطلس اهءامؤر لوخو

 مباسلا لصفلا يف سويلساب سيدقلا نهربي امكصح . ةئاشم ةضيزو ابوتكِم كلذ
 جيااعتلا نا » النا سركيلوفما ىلا هاسرا يذلا سدقلا حور نع هريم نم نيررشعلاو

 ةنالعو ارس لسرلا انيلا ةملس ام اهضعبو بوتكم وه اءاهضعب انذخا اهب يدانن ىلا

 ةءيبلا عئارش نم فراع ريغ هنا ولو ناكاْيا دحا اهضراعيال نالوبقم نيرمالا الكر
 جعسلا ىلع مهلاكتتا اولعج نييذلا كلئاوا بيلصلاب مسزن نا انمّلع نم ىرت ٠ لياقلا الا

 كرت نيسيدقلا نم يا م١٠ قرشلا ىلا نوهجوتم نو يلصن نا انملع بانك يا ما

 مالكحاب يفتكن الو . ركشلا ساكو نايرقلا زبخ مفز ام دنع ةوعدلا مالك ان

 هدعبو هلق مالك يدقتلا مالك ادع امولتن اناكصاو لوسرااو ليجالا هركذ يذلا
 كيربت نم كلذ نهرب م « ةباثك ريغب ديلقتاا نم هانملست ةقيمع رارسا ىلع لق

 مزال ان ذل هما لوقت ذا سيقالا .كيرلاقلاب نازقنالاو هديا نعال ؟ىلعلا اع
 يبناا ىسوم دروا هلوقل اناشاو ٠ ددعلا ةريثككا رومالا نم كلذ ريغو ٠ سدقلا حورو
 باوبالا جرا ماوعلا ماقا لب دحا لكك سدقملا روما حاضيا أشي مل هنا لاقف الاثم
 ةمدخع الها مهدحو نيدراللا لعجو ٠ يدعم عضاوملا 2 رهاطلا عشا عضور

 روهمملا نم بفطصي ملو ٠ تاقرحلا ةمدقتو متابذلا ةيحضتب مهمزلاف ةنهككا اماو ٠ برلا

 دارا تقو لكلوخدلا يف هل نذأي لو . طقف ادحاو الا سادقالا سدق لوخدا هلك

 يكحا اذه 13 تر امناو . ةنيعم ةءاس يف ةنسلا يف ةدحاو ةرم كلذ هل حابا كو

 درع نوقي لاظبعت نبأ لكنا نينا نماذا اطل ا نك
 قلعاو نيننلا قرشا ةنئان» دوكيرلا لسلق وا هسا يكس لع ا وال دعا
 باح اهيلع اولدسي نا اوبحاو ةمولعم انتر ءدملا ذنم لسرلا فل أ مث نمو ٠ ىلقلل
 مهتوكك سلا وه اذهو ٠ ماّدلاب اًرس وه سيل يعشلا ناذآ ىلا لصو ام نال ءافثلا
 َُ وط حرش دعبو ٠ ميلاعتلا ةفرعم را نا نم [رذع ةباكربغ نم رومأ ضعب ان 56

 سلوب نياف ٠ لسرلا ناس ةلخ خرم وه انتين كلسقللا نا تمن ةقاقكلا ةءايلسلا اع
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 ىتلا ديلاقتلا اركحستو ةوخالا اهيا !ذا اوتيثاف » الئاق نينماملا ىدوا لوسرلا
 كسمتيل اهب ىردزا نم لك مذو ١ ٠ « انتلاسرب اماو انمالكب اما اهورتملعت

 ةددحملا رومالاب

 ١ه:» ىكنرلاست ؟ )0



 ىلا رخال سادقلا روضح يف

 رهاطلا سادقلا روض يف

 اومدهو قرام || اومدخت نا لوالا مدآ ة هيص) نموا ةعيبطلا مالا نم م سانا فر 5-3

 ةناغلا هذه | تنيكأو ءمتمجأ ةمولعم أماناو اتاقوا أومرف نيبارقااو ركدسجتلا ميا ا

 دقاك الو. ةعيطا موب نوساتملاو دحألا موب ىراصتلاو تسلا موب دوملا نيعف

 دعاألا ماتم نأ ناله ةدرو هقرسو 0 ةيهأم 3 0 رم ٍش

 ةددرطا يل اهلاتكأ ةضكو ةفتعلا ةعب رشلا دايعا يف لوالا لصفلا

 ةديدخلا ةعبرشلا دايعا يف يلاثلا لصفلا

 رهاطلا سادقلا تاقوا يف كااثلا لصفلا

 رهاطلا سادقلا روضح وه ام يف ؛ارأأ لصفاا

 رهاظا]:سادقلا روض برع ةقاقلا كئارثلا ىف 2” ىتاقلاع ادتلا
 ةسنكلا يف سادقلا روض امزتلم نمؤملا ناك اذا اهف سداسلا لصفلا

 اهيلا يمني يلا

 رهاطلا سادعلا روصح نم نمهاوملا م أنه ف عباسلا لصفلا

 لوالا لصعملا

 ةديدحلا يف اهلامتكا ةيفيكو . ةقيتعلا ةميرشلا دايعا يف

 دحالا موب نم ماعلا قلخ أد هنود تاع هنأ ْن ١ ةسدهملا ةاروتلا نم انفرع

 هتارذو مدال اذووتم نوكلا ف 200 ا يا اتلس ةأيسنإل عباسلا م ونلا يش حارتساو

 اوغر ةهتل ةيويئدلا رومألا نم هيف نوحيركسدو 4هدقنت ىلا م انالا ةنسأا ف نراغتشدف

 نأ لشسف لب سومأانلا لعب طم سبل م ذع ناس ليقو ٠ ىلاعت هتمدخ



 لوالا لصفلا بو
 اب مسمسسللا

 ىسوم ناشلب مهركذ ةيربلا يف نملا مه لزنا ام اذه لجا نمو٠ نا سومانلا ىطعب

 يذلا تدسلا سيدقت نا مهل لوقب 1 < بدق تسلا موي ركذا » الثاق

 ةيدوبع ببسإ رصم يف ه هوظفح | مذاب ىلعو مكي 0 4 اضورغم ناك
 ىلا مكطانسا نيب ايسنم دعب اهفو نآلا نكي الو هوسدقو نالا هوركذاف ةنعارفلا

 اوظفحاف » الئاق ةظنحيال نم لك ىلع لتقلا بجرا سومانلا مهاطعا الو ٠ رهدلا

 مطقنت الامم هيف لمعي نم لك.التق لتقي هقرخ نمو مكك سدقم ةناف تبسلا
 ةلطع تبس عباسلا مويلا يفو لامتالا منصت مايا ةتس يف ٠ اهبعش نم سفنلا كلت

 رددقنل يادلا اما 5١ ٠ «نلتق, لقيا تسلا موي الخ لمسعي نم لك ب ولل سدتم
 . مثديبعو مث هيف اوجيرتسيل اناث . هللا ةمدخل بعشلا عمتجي يككالوا وهف تبسلا موي
 هل نوكيل اسماخ ءرصم ضرا نم مهجورخ اوركذيل عبار. 0 اخ او ادا

 7 ران اولعشي نا هيف محل نذوي مل كلذ لجالو ٠ ربقلا يف ميلا ةحار ىلا امر

 دان نا االو ةوطخ فلا ىلع ديزي ام زل اًمانط اوعتصت وا اًدلخ اوزيل نا

 مه 1 ذا ةعباسلا ةنسلا يف مهيضارا اوتنسي 0 مهرما م ةيوديلا لامجالا نم المع

 0 يئو . اههلالغ عمجتو كيو اختل نادش احتلوا كلاقحت عزز نيكل حد

 اكلمك ضقت الو كلمح عرب ال برال تدس ةلطع تدس ضرالا نوكي ةعباسلا

 ةلطع ةلس اهنال ةفطقتال بوضقللا ريغ كمرك بنعو اهدصخلال كدصح ةفلخو

 اهلها عيملل ضرالا يف تعم اودانبو نيسمخلا ةنس اوسدمب نأ مثرعا م. «ضرالا
 نوكح# ةرافكلا 0 عباسلا رهشلا نم رشاعلا مويلا ىاففاتما قود ارتكاب

 تناكو .5) « هتريشع ىلا دحاو لك اودوعبو هكلم ىلا ءىرعا لك اوعجييد البوب مه م

 0 عبارلا | يش صفلا لرعو روهشلا سوؤر يثو تسلا ريغ ى 00 دانعا اضيا مهل

 يس ا و ا ل يي ا

 <١ :سو 20 007 4 ور

 سد "و راحا 0ع



 07 ةديدحلا يف املاتك | فدكو . ةقيثملا ةءيرشلا دابعا يف
 55 مم سال آذآ ك0 دنس تس وسمو م ماب

 2 كي رفلا دعو هنم رشع سمانا يف ريطفلا دمعو٠ . لوالا رهشلا نامسدت لاله 7

 لوالا نب, رشت سار يف قاوالا دعو ٠ داصتلا دعب نيستا دعو ٠ داصخلا لئاوا

 سماخلا 14 لالا دعو ٠ نم 0 ءلا موبلا يف نارفغلا ديعو ٠ ماسلا رهشلا وه يذلا

 :راقبا .رتسول وك دم وه امك .زاذا نك رشع عبارلا يف ليلاهتلا دمعو ٠ ةنم رشع

 ا.كص ءىش لك ددح هب يذلا هللا نبا دست يف تاطبو تاءتكا اهريغو هذهف

 الو ةفلاسلا ركذت الف ةديدج اًضراو ةديدج تاوامس قلخا اذانءاه » لاقو قيس
 ةدردج ةاؤنس ثرارو 3:كيدطا دهقلا نع املكتم' انهت لاقزا 132 لالا لد رطق
 اًضرا دواد لاقو . ؟) « اتلاز دق ىلوالا ضرالاو ىلوالا ءامسللا نال ةديدج اضراو

 دارا ١ ٠ « مياذملا نورق ىلا ةكمشم ناصغاب ديعلا اوني زف انرانا دق هللا وهو براا »

 ديع وه يذلا هدسج ديعب ةقيتعلا دايعأ عيمج ليكي ناقل لكسب هنا كلذ

 ةادغاا ةالص يف راسالا سيمخ موب انسح كلذ لك ةعيبلا ترسف دقو ٠ اهتماو دايعالا
 تجينا هب يذلا سدقملا هحنذم نورق ىلا ةّودنلا لسالسب هدمع طبر دقل» لوقت ذا

 ا 2 نا ءابالا مسر رمالا اذهل اًنايثاو ٠ « دايعالل اديع راص هاضرب ٌةناف دايعالا ميمح

 الثأق ستنروك لها ىلا لوسرلا سكو ٠ مياذملا ىلا مهمدقت دنع ةومنا هذه ةءيكلا

 مذ دق هداف ٠ ريطت يدنا دعا اتم اونوكتل قيتعلا ريمخلا مكنع اود 0

 ريسطفب لب ثيخاو 200 الو قيتعلا ريملابال نذا دمعناف يسملا | نصف

 6) « قإاو صولخلا|

 مهداعاو مهعحف لدبت برلا دسج ةمدقتب ةقيتعلا متابذلا تلدبت | امك هياعر
 مين ىدرالا قاشملا يا ميادملا ىلع موب لف يذلا هح 26 كعب أاضا

 ٠ ةئناحورلا ةاكلا دير روهشلا سوؤر ْف ديعتن ذا ٠حورلاب امم 8 ةيدسةلا هدايعا

 + ال لاوز ال يتلا داعملا ضرا ىلا لئازلا ماعلا اذ راكم كره لقتتنا م صقل ىفو

 ١٠:7١ ايؤر (؟ 0
 ؟ب:ه ستتروك ١ (+ اما. 11يوم م (١

 ©ب



 يلاثلا لصفلا 4

 ناسمخلا دمعيو ٠ ةمعللاب ءوشنلا كب رفلا ديعي و ٠ ةرارالا لعف ريطفلا كعب و

 ناسنالا عزت نارفغلا درعبو .٠ سومانلا يف ركفتلا قاوبالا ديعبو ٠ لئاضفلا كالمتسا

 يف هللا ةسدق يذلا تدسلا اماو ٠ يدبالا حرفلا بلط لبلاهتلا ديعبو ٠ قرتعلا

 مس ارتمسأ اا هللا نبا ضل ةناحورلا ةاملا يف هسدقنل دحالا عاب رمز ةيدسللا ةيلخلا

 لسرلا نر 3 0 هنومو همالاب ا كالع تأ كعب روعلا ف ا همق

 2 هش يي 0 هللا ة همدخح ىلا عطقنلل ل ءمزم ملكا نع همق غرفتن نأ راهطالا

 ناطمشلارسأ نم انمتع هبركذنل ا ءبأر ٠ بر || ةمامق هب و اكاث.ا ءاطلا ن عل

 بك امك ٠ توكسحام ا يف ةحارلا ىلا !زمد انا 0 ا "0

 نم مي رامسإ هتحار ْ هقحد نم نال تاس ةحاذ هللا تعش 0 لف ندا ز) لوا

 الل ةحارلا كلت يف لخدن نا نذا دهتجنلف ٠ هلامعا نم هللا حارتسا امك هلامعا

 ةقيلخلا مايا عباس ناك تبسلا نا امكو )١. « رفككا اذه ةربع لثم يف دحا طقسي

 موي يف هللا حارتسا اذكه . ةمعنلا رصع اومدقت نيرذلل اسدّقم ُةلعجو هللا حارتسا هيفو

 . ملاعلا راصعا عباس وه يذلا 0 يف اسدقم ةاعجو لوقلا مدقت امك دحالا

 . يهارب ىلا نافوطلا نم ىيللاثلاو ٠ نافوطلا ىلا مدآ نم لبس 1 رضفلا نال

 ىلا دواد نم سما او . دواد ىلا ىسوم نم عبارااو ٠ ىسوم ىلا هاربا لكل

 52 مسلما .٠ نم عباسلاو 1 0 دسسللا 01 لباب ٠ ءالج نم نا 0 لباب ٠ ءالاج

 رهدلا هيام

 ىناثلا لصفلا

 ةديدحلا همي رشلا دايعا يف

 هللا نال ضع قوف اهضعب تمزك ةعيبلا نا الا ةكرابم اهلك هللا مابا نا
 بمعشلا ميلعتو هيبسلو هللا ديعحتل مث نم امتراتخاف تازجماو قراوخلا راهظاب اهفرش

 ١)( سيباريع 5٠:«



 بو ةديدحلا ةعب رشلا داعا ف

 د سصيسسسعل

 هش هناف ٠ ةحداحاو ةقيتعلا ُي هللا ةمرك يذلا دا مانالا كلث لواو هسادعتو

 هيعس راج ! همشو ٠ ةساممرأ لمح ىلع ةنمفدسلا 8 همفو ٠ ضرالاو تافايعلا قاع

 ها مل كقو٠ رفعلا يح نملا لنا همقؤ ٠ هأمملا نطاوم ملجرا مام مأ اركب ركلا

 اًذيخ فالالا ةسمخلا عبشا هيفو ارح ءاملا لوح هيفو ٠ ندرالاب انحوب نم برلا دقعءا

 مهاطعاو ىلسرلل رهظ همشو ٠تاومالا هقرلإ ند مأق همدو . نناعشااب لافطالا هاقال هشو

 هسيفر :٠ يزمملا هحور مهلا لسرا هدفو ١ طب رلاو "5 تالخاش مه بضوو مالسلا

 لامحالا 0 _ هن تاف 1 هسيدق سولت .ذيملت ل م أه 5000

 1-2 ةءارق ريغ المع هيف لمعتال . امهظع موب كل نكملف دهحالا مون اما » الئاق

 لئاسرلاب سرطب» نسيدتلا هحفر لسرلا . قارنت ذم هنا ةسنئملا ةةعبإلا 3كه3و * ةماالا

 ةعسطا حابص يف ارقن امك ٠ ةعمط,لاو دحالا ميركتأ راطقالا عج ىلا

 ينتحهسمم برن ت مد | حء.اطعحو اا نحلا مدح

 م دهدجمحؤال

 يافااب يححاو ٠ ١ |ةحوذح ٠ ادعمح ملل هذه

 )١ هححدمو ايدس

 اماو ٠ برلا هما سعب يحنرلا جاهتنالاو حرغلا دو دعدلا 3 نأ كلذب دارالاو

 مهضعب ناك اأو ٠ بيلصلا ىلع هتومو همالا لجال نزاحاد موصلا موي وهف ةعمجلا را

 مرطحا مهسب اوقشرو ارفنغ يف ءابالا عمتجا لاممالاب هناهتما اولواحو هتمارك ركنا دق

 اوظفحا نا لئاسرلاو بتكلاب ةيوكسملا راطقا ةعبرال ناممس سيدقلا هِّحو : ةمحرشلا ١(

 توكململاو ةايحلا اوثرتو اولخبدت يك: . . ةعمجلا ماياو داحألا
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 3  اضلنأ تم حلاو .٠ نيمدقتملا ءايالاو لسرلا ةيمصو رقتحاو الع همق ا 5

 217 ركل نب لاا تلا رانك تقال ككل ىدحح نما لك ةفاععا ترمأ ىرخأ

 دالملا 0 ةراشملا دع | دل ضيا 1 لا موب ا سرلا 1

 ءامسلا ىلا هدوعص ديعو لكيهملا ىلا ميسا لوخد ديعو روهظلا ديعو ةناتنلا ديعو

 لسرلل هروهظو ةمايقلاو نيناعشلا دايعا اماو ٠ لمللا ىلع هيل دمع قرشلا يشر

 دالبلا ضعب يفد. ماد دحالا موي يف اهب لفتح انناف مهلع سدقلا حور لولحو

 ضعبلا يفو٠ مايا ةثالثب اهنم دحاو لك ةرصنعلاو ةمايقلاو داليملا دايعا نومركس
 ماوصالا نع نوعطقنيو ةفرح لك نع نوئمؤملا غرفتي مايالا هذه يفو. نيمو

 عامسو سيدادقلاو تاواصال اوءمتح ىكسحاذ كفار ع عاطقنالا اما ٠ تاناطملاو

 تك الل فلاب ا هت ل11 كايفاوا رارقلالا  ةفلست اا مالك

 نيعطقنم كلذ ربغو ةنهكلا دةماسر "ناقصا عمطر ترلا دسح عيزوتل هيف نوعمت#

 ٠ لسرلا نيناوق نم نيتتسلا» سماخلا نوناقلا يف رومأم وه ام سسجب ماوصالا نع

 0 زرفملف امماع ل لزعملف كحتاو تدس نود تكلل دحإلا موي ماص نم »

 دحالا موي ماص نم » سويسايف لهال ةعباسلا ةلاسرلا يف سويطانغا لاقو « ناب رَقلا

 يف ءانالا هئس امو اذه لجالف « 57 لتاقك نكملف دحاو تيرس ندد( تدسلا وإ

 ميلا نال .اضيا تبسلا لب طقف دحالا سيل موصلا نع قرشلا لها عنتما عماجلا

 يدلملا سومانلا باّدك يف بودكم وه امك ٠ لكأ تدسلا يفو ٠ موصي أدب نينثالا يف

 نارا لم ف خا مرصلا ادخا 5 يبحع نأ » موصلا نعرشع سماخلا بابلا يف
 ةليل لوا يف رطفو اموي نيعبرالا ماوه يذلا ةعمملا موي رخآ ىلا ثباو نينثالا دا
 ند شل املا اة ذيمالتلاو ءابالا ىأر كلذلو ٠ تدسلا موي نم
 ماا تبسلا موي موصت اهناف ةينامدرلا ةسينككا اماو ٠ هيف رطف عيسملا ديسلا نا لجا
 نور سر نت تلمس اف سم فدا مرقد

 نيذلا ءابالا هررق امل اقفو ةيديسلا دايعالا يف تانناطلا نع عطقنن أننا مث



 باب ةديدملا ةمي ثلا داعا يف

 سدقنو ٠ ةنطالا نم انصلخ اهتطساوب اننا ذ١٠ءاهبلا رصق يفو ةيقين يف اوعمتجا

 راشتداو ربلا يل اودهاج نينلا نيسيدقلاو صالخلا ةدلاول ماركا دايعالا مانا ضعب

 عنصي ن* لكك مالسلاو ةماركاو دخلا نا » لئاقلا لوسرلا ةّيصوب المع ناعالا

 مطقني ناب هابإ ارمآ سسودنلا ا هذيملت “ىلا لوسرا |: سرطب أ ًاتفوو )١ ٠ «ربذلا

 ددع رباكت دق ناك اأو ٠ ةلماطا مايالاو ءادهشلا دايعا يف لمت كم نونماوملا

 نير ريثك راكذت هيف عي نا ديغ نم موي رغال ىتح نامزلا يداتب راربالاو ءادهشلا

 ماو * ةفدلم عفان طدح فا ذلك + ع اود نو دامعأ ادفبط ب ةعمبلا تعمر ملم

 ةيرشبلل ةنسحم مظعا يءارذعلا ميرم تناك الو ٠ مثدايعا ةلاطيب 0 ملف نوقانلا

 اودّمس نا قرشلا 35 د سسفا لها اهاقتنا ذنم انحوب رمأ ملاعلا صالخ تداو اهنال

 نياقي ا رص حا 0 ( دحالا ةالص يف نودم ره (ي) مايا ةثالث اهل

 مدقن اهنم يتلا عورزلاو مورككا !متاولصب هللا نوصيل ٠ ىهلالا اهنا 0 ىلاثو رابا رشعع

 دعبو ٠ اتدالو موي وش ىذلا 1 م نماثلا مويلا 0 ءايآلا 5 ع اثنا .كيسح

 مهنال ةكسناللا دونج بكاومو ليئاراجو لئئاخي“ ديعب لفدع ةديطا ةديبسلا:دايعا

 هلل نوهدتي ذا | بلجا نم نولسوتو اننوسرخ تواازالو "ةمظعلا شرع نومداغ

 صالخلا ةادا انسنط راص هنال سدقملا بلصلا ديعب لفتح م ٠ ابارقو انتاملط
 ءاسنلا ديلاوم يف مي مل ةنا هل دهش صاخلا نال هسار عطقو غباصلا انحوي داليم ديعبو

 ةنال ةسمامثلا سيئر نوكيا برلا ةيختنا يذلا سونافطسا رام ديعبو ٠ ُةنم مظعا

 ماا اوديلعت نيردلا لسرأا عيجد سلوبو سرطب ديعبو ٠ ةداهشلاب نيسردقلا قبس

 ادايعا دمعت ةقرفو ةئئاط لكو اذه ضرالا يماقا يف مهتراشب تاوصا | رع مهنال
 دايعالا هذه لثف عدملا بويه دنع ةسنكلا رح يف اهون نيذلا نيسيدقلل فوض

 مهسناك يف سيدادقلاو تاواصلا اورضحيتو اهولطبي نا ةفئاطلا دارفا عيمج ىلع

 تاسادقلا مامن نا ةعيباا نيناوق يف سلك دقو ٠ نب روك ذملا نيسيدقلا ةءافش اوقزريل

 ١ هيفور ٠١28



 ثلاثا لصفل) اي

 مم سع- ةيسسسشسلسلمل 0111000 الا

 ةصولا ال ةروشملا لمبق نم كلذو ةعمشطاو ءاعبرالاو تبسلا مايا عاطقنا ناغ َن

 موبو ص صاللخلا ةدلاو راكذت ءاعبرالا موبو دوملا عامجا دعوم وه تددسلا موب نال

 رجالا نوكي ةقشملا ردق ىلعو . برلا مالا راكذت ةعمملا

 ٠ ليللا فصن ىلا ليللا فصن نم هربتعت ةنامورلا ةسيدكلا ناف ديعلا تقو اها

 2 هر لا رتس اجلا ىف ناك لسكر سفعلا كايرصفلا نف ةنقرشلا نناكلا امإو

 عركرلا نع ل عمجملا يف يف ءابالا ىعن اًضيا اذهلو ٠ ٠ رصعلا السا كرام دب

 نا عماجلا يف ءايالاو كولملا رم 0 هاد 3 انك ل نجلا مدقَتي يذلا ءاسملا نم

 الو ةءرغ دحا مصاخيالو اذدكا هالو ك١ ب ال, ناو داعالاو دا 1 مايا تايلاطملا مفرت

 عا نفي اخ ريغ هللا تدب 0 نينئمأوألا عيمج 9 يك ةهشا أمو 1 هيلاطب

 ااطاشالو انضاق الو باج الو

 كاثلا لصفلا
 رهاطلا سادقاا تاقوا يف

 اولمحش ةيراهنلاو ةسليللا تاولصلل تاعاسو اتاقوا اوسع نيسيدقلا ءابالا نا
 راهطالا لسيلا لأ لاو . برلا كسول ا ةهفساملاو هسداسلاو هملالا تناضانلا

 امفو ٠ والا نانألا ايفا أ قاخ 2 طاف ا ن5 ةثلاثلا ةضاننأ] 2 سادعملا ةماقاب 0

 ةالصلا كعي ا اوودتب ل ةنيكل أ ىلع أاويحوا مث نمد سدقأا حور م,يلع لح

 ىفلوما ةحامو ةبسلا مابا يف ةثلاثلا

 نيدراع فرعت ةبرق نع ركذ دقو . دامتجالاو صرحا ةياغب ا.ظوفحم اذه ناكر

 ذأ سس نيادملا | كوز ران نكد 1 هن مهنهاك نم اوكشت اهلاها نا

 نعرف كفسالا اما ٠ هعضاتلا ف اواو دك ةثلاثلا ةءاسلا 2 ْ احا سا 0 ناك

 كنا باطلا ىلع نمد ناك اا هاكيا نأ قل هوك ل مص هرمأ نع مد

 0 ا ردئامحو ميدملا ىلع 0 1 حورلا فري نأ 1 3 ةالص

 اوناك مهناف ريسبككأ موصلا تويسو ةريغضلا تامايصلاو داحآلا مايا اماو ٠ سادقلا



 ىف رهاطلا سادقلا تاقوا يف

 ءاييتع نال ةريشلا ىلا ديما دمايق ىلا ةيداسإا عفاش انتا نواش
 ةدادم اوناك مناف ريبكلا موصلا ىف اماو.٠ «ةقتسل تيلصلا ىلع هيدي طسب ا

 الوباسق عمجم اودع نيذلا ءابآلا لوقك بورغلا ىت> ةعساتلا ةعاسلا نم سادقلا
 تسلا يف اماوءرصعلا ةالص برق ريصت ةعبرالا ةنمزالا موص يف سادقلا ةمدخ نا

 نم مدا هللا درط ةعساتلا ةءاسلا يف هنا كلذ سسو . لبللا لوخد دنعف مظعملا

 | ءاالا فأر تركحاملا ىلا هدعصيل حورا١ ملسا يلاثلا مدا اهفو . ةنللا

 يف نوزأت ميذملا ةمدخ ناو برواقلا يف ىلوالا ةرارطلا تدمحخ دق نامزلا يدا عم

 ةو ام ءىدتم ناكام ةثلاثلا 11 ثسح سادقلا تاقوا دقت اورءأ تاواصلا

 لوما مايا يف ةسداسلا ةءاسلا دنع 0 راطفالا نا عون تاقوالا رئاس كلذ ىلع
 ةدورب لجال ةسداسلا يف مادصلا يف اورطفي نا مهل اونذاف رجلا لخاد نيذلا اماو

 روطفلا مدقتت ناو ةدحاو ةعقو الا ااكحار ال نا طرشب مهئايط فعضو مميلقا

 ىصرا دقف هيف سادقلا ةماقاب اونذأب مل ءابالا ناف ليللا اماو ٠ ءاسملاو ةعساتلا ةالص
 لشق » لاو نيعبراو نيتنثاو ها ع هن وباملا يسرك ل مج ىذدلا ةيمور اياب سورؤمسلا

 راهت وه يذلا برلا دسد هيف رض يك سادق ماب ال راهنلا نم ةثلاثلا ةعاسلا

 نك )١ ٠ راهنلا ماد ام ينلسرا نم لاا لحتا نا يغني » لاق امك. نينمؤلا

 نال. ةءاسب راهنلا لبق ينعاءر نا عولط س ادقلا اوأدسي نا ةنهكس اوه" ءاسورلا

 سيئر ناكمايف ةرورض تسم اذاو٠ مهاغشا ىلا نوردابي تقولا اذه يف سانلا
 مثدلاو داليملاو ةمايقلا دع يف اماو. اًضيا رغلا لبق هتماقاب مه شن نا ةنهككا
 ليللاب برلا نا ريبككا سويليساب لاق امك اليل سادقلا اوم نا نونوذأم مهناف
 ماقو دقعاو دلو
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 عبارلا لصفلا 4
 ميس ب بسسس يسم ل سس اا يبي إبيبببببج1 1 14 يي ييييبييبيبيببمُمس_ سس سس 227222727272 ببلس سم ااتل مد يسيل ماس س ملال

 عبارلا لصفللا
 رهاطاا لسادفلا روضصح ِف

 داعالاو داحآلا مايا يف سادقلا اومدخي نا ةنهكك١ تمزلا ةسدقملا ةعببلا نا اك
 ل 2 ل ا كلل كلذ لردع تا ومالا كلرأإ يضر ملكت كلل
 هروصح نعرخأت نمو٠ 0 عمم اور نا د اهعمام يف عشا ت 0 / كلا نوجص

 ةفلا روضح سادقلا روضحي 0 سيلو ٠ ةنهكلأ سار نم بن وب ميرستلا ىلا

 ران وأو ىلا ْنأُد .٠ 0 مهف الو نيئنعلا ن از الو نينذالا 3 الو

 فالك و٠ لا نومزتلم 11 مجول ولو ي ل0 ع < ل وأو ل سر طالاو

 مهمات م ل ناك نمو» لطانلا ثرددح اب وهلب 00 ةسكلا 2 كوري و كلَد

 ىلع بحي مث نمو ٠ مازتلالا نم نوفعيال ةسنكلا اورضح ولو اسيج ءالؤه ناف

 نال .هتردقم ردق ىلع برلا ةمدخ ىلا ىغصيو حورلاو ةشللاب رض# نا نمؤملا

 ردامدو بزلا مد 531 كَ ددسإساو حوراابو ٠ دسجو جدر م 5 وه تانك

 . مالكصلا عمسم) ع اهدا ”تاهرد ”تدلاث حورأا ءاغبحأو ٠ هسا صالخ 1

 رارسالا هذه يف لمأتلا ىلا هبلقو هنهذ عفري نا اهالعاو. هيناعم مهشي نا ةيناثلار

 نيح ةعيبلا هدصتت يذلا وه اذهو ٠ انيلع اهضيفب يتلا هرويخ ريزغ ىلع هللا دمحيو

 ةعفن رم أيما نوبراجيف » هلل ىلا انيولقو اناهذاو انلوةع مقرا 0 بعمل لوقن كا رمت

 . لسككاو ةلطاملا ثيدداحالاو ريضلا فانصاو ملاعلا مومم نع ةدعتبم اهنأ ينعا . فوخب

 تايهلالا 1 ةعفم رم تاضرالا ف ٠ ع 53 رك اهئاف اف ةلمابو

 داشراو ميلعتل ةعحار هدايا لاوقا عب 6 تراسل 3 يالا ر 0 ل المهستو

 0 ىمر» . لصجمالا 0 ا 2 100 نوعش ىم مى :ومسامق ٠ ني رضاطا

 نوبلطي ىتمو ٠ رارسالا ديهحتل مهلوقع نوعفري ىتمو ٠ حورلا رادملا يف ةبعرو فوخب
 ىتمو + هيسيدقو هتدلاو اعدل نوئمتلنو ةعيبلا دالوالو مهسوفنل هللا نم ةحرلا



 لو رهاطلا سادفقلا روضح يف

 0- ىىتمو .٠ ةراهط لكب هلوانتل نومدقشت ىتمو ٠ برأا دسك مىسو ور نوني

 نفاكت ١ اه موشال رارسالا ةمدقت نا لوالا حر رسل ىف 'اناف قو" :ةندلبخو

 -- ةسفن مد نا دحاو لك ىلع بجو مث نمو أيضدا نيررضاحلا عيمج لب

 3 أرق نا ٠ تاومالاو ءايحالا نع نهاكلا عم بلطلا برقبو 00

 اب ارضاح نوكي نا يغبني دارسالا مدقتتو نائالا رس التو ةسدقملا بتككا ن
 ا هلوانت ولو برلا دسحو مالسلاو ةكربلا ذخأب هدب نمو ٠ نداكل ا عم قامصتاو

 ةدعرو فو ميدملا نوطاتي هللا ةكنالم نا فيك اضيا ل ةمدلا يف

 هتردق انل .رهظا ميظعلا ّرسلا اذه يف هللا ن ا ةلاح حورلا نا فيكو

 نم امئاد .اركّش هركشي كلذلو ٠ ٠ يش لك هب اناطعا هنا ىتح هتمحرو هتمكحو

 يف ةايللا هذه مقتل ةنوعملا» ةنم فلس ام لك نع رشعلا ُلأسيو هتنثو هماق لك
 ىلا ةليلخلا دامعالا يف سادقلا اورضحي نا نيئمؤملا عيمج ىلع بجير . هاضرو هتءاط

 منتو ةسكلا لخد لجر اهيا » عساتلا نوناقلا يف ىلسرلا رمأ امك ماتا تقو

 ذخا نع ههجوب دصو ماتا ىلا تاولصلا عيمج يف كرتشي ملو ةسدقملا بتككا

 جرجا نا سوبليساب سيدقأا ىصواو “ هللا ا نم فنيلف رهأ أطلا ناب رقلا

 ةكربو نأب رقأا مفر دعي لإ 00 ليكالا ة ةءارق دعب ةرورمؤ الب ةسكلا م .دحا

 مير ستلاو نهاككا

 ؤم لك نا ةسنكلا ءاملع تنثا اهلاثماو ةلدالا هذه ىلا ادانتساف
 تح طقس لامثاب اًرييكص + 0 ةنم كرت نمو ِهماَتِب سادقلا عمسي نا متلي

 اذا حانج مهلع ا ةمدخلا صخي ام يف نوعسي نيذلا ةسينككا مادخ اماو ٠ موللا

 اذا ماوعلا كلذكو خارتوا 0 ىلع سادقلا نا نع اوعنتما

 ةسدكسصاا نم اوجر# نا اورطضا مث م : نيالا ةءارق مده يذلا ءزوسا اورضد

 اورضحي مل اذا اما ١ ةماكة يطخ كلذ مهيلع ب بسال ةرورضلا لجال ركشلا ةالص لق

 ندد ٠ موللا نكد نوار اي مهنا رخالا ن 9 |[ رحر اده نه اء ز>ح اومضحوا سادعملا
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 سدهادلا لصفلا ملا

 ا لك ساكت كا 1 ال كا مقرا ةنيك ءايألا سما اذه لجل

 ىتح همدنغ حرسيال يذلا حلاصلا يعارلا لاثم ىلع مهريبدت ىلع اونَعْؤا نيذلا عيمج

 حجبرعلاو تايشفلاو تاعضرملاو زيرارككا رضحن

 سماك لصفلا
 رهاط)) سادق) روضح دئاوف يف

 ناب رقلا راما نع حورلا ةوعد يف ملكت 0 نورام ان>وب سدقلا انابا نا

 . نوئطاخلا هب رربش نا هلالا برلا 0-35 ما كلَ هروضح نع ةمح انا دئاوفلاو

 ٠ نوداضملا حردضو ىخذرملا اردو 0 ىلمس و هيض 3 ىحكلب ث

 نتا كالا نر ةرتعلاب ركل هلال علو نوفرشلا لدكلاوب كر رماني امال

 مظعتيو كتوهال دجمتت هبو ٠ نودقتفي ىقوملا « نوجهتبي ةكحئالالاو . نورثكي
 « سدقلا حورو نبالاو بالا اها كيثلثتل دحتو . كلءافترا حدتعو . كبادتحا

 يف ريخالا عرضتلا يف ةصاخو ٠ تاراحصذتلا يف ةسماهشلا ىلطت كلذ هش ىلعو

 نيرضاكلا عيمج كرتشي نا ىلع فقوتم ةيهلالا ةمدخلا هذه رس نال ٠ سادقلا

 دسملا ءاضعا عيمج ن | امكو ٠ ةدحاو حورو دحاو دسج يف مهضعب عمو هللا عم

 لك مصتعي يكسا اضيا دادزتو افشلاو ةردقملا ةنم ديفتستو دحاو توةب يذتغت

 نيدذلا ميج كلذك ٠ 0 يتلا حورلا ةوقل ديعتتل هبرقب يذلاب اهنم دحاو

 برقتو ةمحاب نومصتعيو بحي اك اهيذ نوكرتشي ةسدقملا رارسالا ةمدخ نورض#

 نا ذا مهيلع هتازعمو هماعنإ ضافا يذلا هلل ميبسنلاو سيدقتلاب مهضعب نع باطلا
 ريا لاح ةرهابلا هتردّقب يذلا هانا سيدقتو دمحم 5 سادقلا ةمدجم دوصقملا

 ضارعالاب امهلاظب ةكردملا ريغلا هتملكتجو ٠ يركحلا هنبا مدو دسج خلا نيش

 فوصوملا ريغ هلدعب و٠ عايجل توقلا برقتي امك ٠ هيلا انبرقب ةصاخا هتبحمبو ٠ ريا

 هحارم مظعنو هدجمو ”هدمحم لزن مل اذه لجالو ٠ ةيطلا تابرض افشل مهرملا انيطس

 سل ل شادعلا كوأ نم



 "نر رهاطلا سادقلا روضدح دئاوف يف

 رارسأ ام كلذدلو ٠ 0 ةأمح - راركت يح سادقلا ةمدخ نأ ٠ اناث

 نيجركم ةردقلا ني نع هسولجو ٠ هئماقو ةنومو همأل او هتراشبو هدالممو 5 كمس

 هعساب لأست ام لك انل 0

 ميلعتو ٠ ةديسلا ةعافشو ةكئالملا ركذتن ةفيرشلا ةمدخلا هذهب اننا. اثلأث

 نإ مهذختنو ٠ نيذحاصلا ميش ناسحاو ٠ نيفرتعملا كلسنو ءادهشلا مالاو ٠ لسرلا

 نارغملار ةمحرأاب ا قا يسركح ماما انتاجا# نيطسوتم ءاعفش
 . دجأ|
 ا رفنذا ناعالا انمف ديزي سادقلا روضح نأ٠ ع ذر هاا تدل 3

 ميدملا ىل اع عوضوملا نأ كن كا أجرأا مث. ةايحلا ادصتعو + ماعلا صلخم وه ريا

 أ_:سوفت مقا ذأ ةدحلا مث 2 ىزيي ال هوجري نمو صالخلا نيعمو ةحرلا باب وه

 ةراهطو ةدامعو ءح دادزت انل هتيكع لجال هتاذ - يدلل انداسحاو

 هذاا قزرنا انتاوذ هل 1 ذا لئاضفلا 5 ةصبو
2 

 .٠ يىدبالا ب تامعلا كلرتو اءاطخلا ةر 0مم مات سادقلا روصح 2 أنا 0

 رهط ر نلامس) ل دملاو نيسحللا ' ىلع ةمسعلا 50 2 سرب و هعلاو ِ ادحلا م نأك ْناف

 برع لب مال بكرت 0 حورأاب يذلا 0 | مد يرخ 0 مهداسجا

 لك ةعم انيطعبال فيركسف نبا اناطعا هللا ناك اذاو ٠ ناءالا ةةثب نورضعي نيذلا ىلع

 لضفا انل ريصيو ةايحلا انا بتلالا تأب لهنا دهش دقو. ٠يش
 روقل العلا نم ادب ْ نوري هللا نبا ةمدقت نورضحي ئيذلا عيج 2-07

 مهتوخالو مهسوفمأ نوبلط ام لك نولا در لئاضفاا 1 2 كلواسلاو ءادعالا

 تباسي لواش ناكح اذاذ ٠ ةيهالا ةحيبذلا فرش لجال ءاعدلا يف ممم نيكرتشملا

 كلافو ٠ ٠٠ ىذرألا ى م دسمل ناك هلظب سرطبو ٠ أمتي تك ءاسنالا دالوا كاد هرودع>

 لجال هللا نبا وه ناطقا نا نورهو مهرودص نوءرقب اوناك سارطاو شملا

 ةبفسب هدسحو همد ةمدعد نررض# نيدلا اذا حير, مكسف . ا تانك مهروصح



 سداشلا) لصفلا ملح اي

 مكلخأ كم قري ايلا ةمد نساك رح هسيئل ترا كاف امك + ةيبلاد ءاتضو' ناكآلا

 اياطتللا ةرفغل نيريثك نعو

 معن نوظحي رارسالا ةماخ نورض# نيذأ| نا ةعيبلا ءايلع عيمج قمح اذهر

 عامس نولمهيو ةيهلالا ةمداا هذه نورقت# نم كلذ فالفمو ٠ ةيزج> رومخو

 ه«بيلع نواضفب وا ةلطاب ثرداحأ مهسوفن نواغشي هر مايالا يف سادقلا

 هقنلا نر دك ودا ءالع نأف لاومالا ةبناسج سانلا نوقلقب وا ةبوذدلا رومالا

 موب ركن نأ ليولا » رارسالا ةمدخ يف ةعببلا لوقكح . ةرخالاو انندلا يف تاقعلاو

 ض « لقي ال سدقلاحورو هنارككي نبالا» بآلا نال . مظعملا دحالا

 سداسلا لصفلا
 اهربذ نود 0 سادقلا رومي كو مزكاي له 2

 ا ار مالا مانألا ىلإ نئادتلا نوصل نالمز نماونلا لك نا قيسنام ىف ادق
 ةعببلا نيناوقب المع اهلا يمتني يتلا ةسينكلا يف هروض#بل ملتلا» هنا كلذب دارملاو

 لبق بعشلا اولأسي نا مهيلع بجي دايعالاو داحآلا مال يف ةنهككا نا ةلئاتلا
 رةتحاف مهتلعر ريغ نم بيرغ لجر مهتسينك دصق له رارسالا ةمدخب ءادتإلا

 10 ةعمبلا جراخ ا 0 هوحرحا دحأ دجو ناو 0 دنع 00 هنهاك

 ةطانلا فارخلا ةباعرب اومتهم نا ةنهكلأ ىلع بجوا برلا نا اك ةنال الوا

 7 1 اوعض# يكل فارألا ىلع قا مهل لعج كلذكح اهتسابس ىلع اونتؤا

 تا داسر) ى الماش اذا ةئيكلا مالي امكو ٠ مهوعبتر م ةاوصا اوعمسدو

 لاق ٠ مهريغ تاوصا اوعبتو مهتاعد توص اورقتحا اذا نوبدؤيو نوسوؤرلا نري

 ابا نا لاطاو ٠١ ٠ «كما ةعيرش: ذنت الو كيبا بدأت يباب عمسا » يكسحلا

 هأب دعو ٠ هندومعملا نا نم هادلو امهالكو كلا يه هماو نها هاكل | وه بعشلا

 ا ته الا اخالا نان امك ذا ةايلعا زيخو ملمتلا نبلب



 م68 اهريغ نود هتساك يف سادقلا روض# نمؤملا مرتي له 2

 ةبكلا ُْف مهيدوح 2 تعش 5-1 نأ ت4 كلذك مهيدأت ل نوبزدتي اأو

 اف نوير يلا

 هلل ره مف سانأأ ل احال مادي س أنلآا نم نحر لك نا » لوسلا 0 أماث

 مهاضرب ماق يذلا وه ةعراا يروشو ١١ ٠ « اياطتلا نع متابذو مداقت برقي

 مصلا عرزو مهاضر- ةدايعد مهناسرع ليلكحتو مهدالوا دام نم مهصخي اع طشقريو

 اذا . نييارقلاو ءاعدلا هلل برشت مياج ادا ندور مهو مهانوم نفدو محلب ام اف ةمخاو

 همسه كاله يف افاست معاد ةرورض راع نه ةقراشب 3 نم 23

 ٠ ليدب ر ماا لكم نيديعبلا دعو لجأ ن 4 ةمعرلا سف باطلا مدا 5 ٠

 ىلوملا ةحارو 3 احلا لجأ ن م٠ ٠ نيمندملاو ىكر | * 5 زر تاي ءاضتملا جرف لجا ن-

 هأيضرب 0 3 نم اذا .٠ ردا راشلاو ةعمسلا تاجأ مدح لجأ نمر ٠ نينماوملا

 هنأ ن< مهنا" يف دئاوفلا ند بتاصن ل نرودوال نأ ىغترا كف مهلك ش ف

 مكناف حورلا ةدحو طفح يف نيدبتجم اونوك » الئات لوسرلا ىدوا ٠ اعبار

 ةعرلا هسا اسس ف ةضاخ كجود قافنالا ادهو . ”) « نك ندر كيحأو كمسح

 ءادهشلا حايزو نائالا ماعتا دحاو دسج يف ءاضعالاكح بمشلا عمت ثيح

 ةاقاثلا راصت ثيح ٠ ةسدقملا ةعرملا راوعسأ عيروتو . نيناعشلاو ءاملا كب رثثو بيلصلاو

 لجال اندم 1 00 تثد 0-2 امتعاطق ةضورفملا مايالاو اهتلال 2 00 | دا.عالاب

 امومع م اعد اع مث و نيفل اللاوو نعي ءاطلا ىلع ءاساورلا تنئاكم ل نيجاتحلا

 هتسيم رابع 22 مهخع هاضرب كيلو مهر راسا ند اهوا مينم ذو لكبر

 رحأتسملا دمااك الا ب رغلا نهاكلا | [مو ٠ عوطقملا وضعلاو ةلاضلا ةمنغلا هدشا دقف

 لجالو 1 برييو من هع كر ةرأ ُ ؤظِ لكشم ف عقل وأ هب وعص هيلع لبعت ناح

 '. امالحح ماو ا 0 هالو مهوملاسيو 0 ريدم أوعيطت ل ن ١ بعششلا ١ أ كلذ

 ١( نسسفأ (8 ا: 8 سيالعم 8:٠



 سداسأ) لصفل) م

 نم ةعامج ىلع اياعرلا ةنراوخ ىكسحشت عبارلا سوطسوسخ ابايلا دهع يف هنا لق

 يف ةالصلاو سادقلا عامس 0 كعشلا] رومأ نوطا, ءانإ اوناك مهن ١ لأ هرأا

 ىعتتنا املف ٠ اهتلاطب ةرومألا مانالا رئاس يف ضيا لب طقف داح .الا مانا يفال 8

 لذا اودوعي ال نا مهرءاو كلذ نع نابهرلا ىعن مظعالا ربذلا عماس ىلا ىمالا

 نيناوق يف رر2 وه احح ةعراا ةسئك يف سادقلا عمسي نا مزتل« بعشلا نال

 يف سادقلا اورض## نا مهيلع بجي دايعالاو داحالا مايا يف ةيعراا دالوا نا » ةعيبلا
 بجوا دقو .«بيغتلا مهلع يضقت ةسام ةرورض كانه نكي مل ام ةّنروملا ةسينك

 نيظعاولا نا ني.رشعلاو ةيناثلا ةسلخلا يف تنرت يف ممجلا اودقع نيذلا راهطالا ءايآلا

 يف نوكي ام لقا سادقلا ىلع ةظاوملا ىلا سعشلا 3 نا مه يغب ةنهكلاو

 احالاو ةلماطا دايعالا

 داهتجاب بعشلا مني نأ فقسالا اورعا نيرشعلاو ةسماخلا ةسلملا يلو
 ىلع هللا 0 عمسبل ةيعراا ةسيئك يف روضحلاب مزتام مهنم دحاو لك ناب مهملعب

 بجو. منام كثللذ ند لي ملام نا اكمالا ردق

 مهتاعر ىلع نكوا نيذلا هتنعر ىلع ةطاسلا لو لكش ؟؟ ا ا

 ءأي امك هارب اوربدتي و همالك اوعمسي نا عيمللا ىلع بجو برا نم مهريبدتو
 قلطم مهل ةنهككا ءاسؤر نا » الاف نيرشعلاو ةيناثلا ةسلللا يف روكذملا عمجملا
 مهنونوصي و مهنوحاصيو بعشلا نودع هللا ىوقتو مهتقرعم ردق ىلع مهنا ناطلسلا

 نيناوقلا بجومب بدويلف مف ا نمو ٠ ناسلا نم ةنوعضي ام لفي م.نومزاب د

 نكحيلف انركذ ام فالي نوكي ليلحت دا ناطلس وا ةداع لكو ٠ اهريغو ةيسنانكلا

 وه اك مهاياعر صالخ يف اودهت# نا مهزاب ةنهككا نا اذه لكبدارملاو ٠ « الطاب

 هيلا لماكأ قدتس كاذبو « هفارخ نود هسفن لذس حاصلا ايلا نإ »كركم

 مهئاسؤرا اوعيطيو اوعضُ# نا مهيلع بجي بعشلا ناو ٠ توكللا يف ةاعرلا بر نم
 ناذ الاو . ةرخآلا يف ةنسملا تافاكلاب كلذ ىلع هللا مهيناجيث مهاباطخ نيلماملا



 ايا سادقا| روضح نع يفعت تل) ةرورضلا يف

 مسا كس سل سل

 [رقتحا 011 ءلمه 0 بوتكم وه امك هتمقن مهب لت ةناف رتل

 15 »ع ىلرةتحا

 ىلا
 سادقلا روضح نم ضعت ىلا ةرورضلا ق

 تأ هسفشل تزأأ مهل ةساكلا ؟نم اضورغم رهاطلا س ادتلا -ً نك

 سلا لاو >الا ُْى كاذو هن عنل نأ رم ويلا 0 ةرورصلا نأ سوماأنلا 00

 وا اظيرع وأ هسيكر نم سوبا وا امورحم يا ارجاع نهاككا ناك اذا ىلوالا ٠ هنت

 ناف مص أو هرم 1 عدبلا اوصال 5 ناك اذا ضيا اذكهو ٠ رفا دش 0

 تتر ام فال هللا رارسا يف فرصتي ُةنال مرح كاذ ذا نوكي ةعم كارتشالا
 ةعبسلا

 . ربلا يف وا رمجلا يف اًرفاسم وا اسوبح وا اضيرع نم هزرملا ناك اذا ٠ ةيناثلا
 سادقلا عامم ن + يفعت : اهاثماو رومالا هذه نال ا ةض و ا اذكهو

 تحن ناكوا ةعيبلا نم انفْتم وا امور نروكي نأك يحدر منام ةقاع اذا . ةثلاثلا

 طروتب هنا مثوت اذا اذكهو ٠ تيبلا حربي ال ةنا مسقاو مولعم نامز ىلا نهر وا ةلافك

 كلذ لكاش امو موؤشم ضراع هتنيغ يف هدالوا ىلع ضرعي را قيرطلا يف ةيطخي

 قب رطلا ىلع صوصللا ضارتعا يخول انك قدس منام , 8-5 اذا ٠ ةعبارا

 ةفاثلا وأ بر رفس داعم نع هرحّوب سادقلا عامس ناك اذاوا 0 د

 ٠ هبايغب رهتلا يل وا رانلا يف وا ملتسلا نع هدالوا طقسي وا هتب بهن "ن1 فاغرا
 ضرع نا فاخخ ضير الك وتم: ناكوا ساكتنالا رش فاش اهقا ناك اذأ اذكر

 هالوم نم د امداخ وا ةبرضي نا هديس نم فاحخ ادع ناكرل اكو ضراع 4

 دئاقل ةعاطلاب امزقلم ادن وا ةننفسلا قراني أل .نآب اًرومأم اواو نش هيأ لذات نا

 1-0 اتا



 راحالا ىلصفلا م4

 كل ل لك مب اك لح لة ادومر : عشنا ىثل ايضاح امالف وا
 مما هت 4! نيرعدبلا

 جاربالا سار هيلع لكصرم وه ام يف ررض ةييصي نا فاحل اذا ٠ ةسماخلاو
 كلذكو . فونلا ناوا يف مهتروشم لهاو كواملا باححو ٠ راصللا مايا يف سويل او

 نم ةمجن اوفاخ اذا ةدرفنملا رودلاو نيتاسسلا ناكسو مورككا ريطاونو ةيشاملا ةاعر

 مزتامف نيريثك اوناك اذا اما ءرارشالا ةرضضم وأ صوصللا ةراغ وأ ةرساك' ١ شودولا

 ةبوانملاب مهنم قيرف قيرف سادقلا رض نا
 بايثلا يلا, ناكول امكح س انلا ةمذمو هضرع 0 يثخ اذا ٠ ةسداسلا

 فزاع 5 |[ ال عمل نأ ينم د هب رعت يجراخ 1 4 ضرع وأ

 عم اءرج توببلا يف راكب الا تانبااو ةديدخلا اا م ل مل

 تل ماذا نئطخسف يهالملاو صقارملا 0 ا دالملا تاداع

 عباسلا اوغلب ع 1 لل مهدالوأ رد نأ ءابالا ىلع بجاولاو ٠ هيأ

 مهديبعب تاداسلا»و ليبقلا اذه نم نكبر ننس نأ :تامالا يلع ا

 هللا ةمدخو دسلملا نم لضفا حورلا نال مهسوؤرع ءاسؤرلاو مهعانصب نيملعملاو

 هلو 1 سعت الطانف 1 ندا رم هننوكملا يتسم 0 نمو شلا ةمدخ نم 0

 لر مكك داي هلك اذهو هرب و هللا توكحلم لوا اوملطا » قداصل

 ةيينلا
 ةراملا يف رهاطلا ساّدْنلا نا اهركذ مدقت يتلا ةثالثلا حورشلا نم لدتسي'

 ءامدقلا نيهكت ناك امك م رلاو ةراشالاب ال صلخلا ديسلا دسج ىلع لدب ةئيضملا

 2 هلذ الدو هتهامو هممأس 1 كامل ةناغ 5 ناهرالا قيس 0 مف اب لب

 نيبرقلا رئاس ىلع هفرشو هلضف نمو ةديدلاو ةقيتعلا نيتعيرشلا

 مع



 م9 سادقلا روضح نم يفعت يتلا ةرورضلا يف

 سعشلاو هتمدخب ةنهكلا ما نهو ةئمهلاو ةشرلا نسج هفيلأتو هنازحا نم نم مث

 ةمدخلا هذه تماقا ام 3 نا سادقلا ةباغ نع انمالك يف ًالوا انتنثا دّقف ٠ هروض#

 رهدلا ةباهبن ىلا ايديا ادهع همدو هدمسج اهب مّدَقِيِل الا برلا نم تملست ام ىلع
 هيلا انبر قمل همدو برلا دسح ىوجيل هنا انتنثا سادقلا ياسا ىلع انمالك يفو

 هتمدج كي ريدا رهوج نا انهرب هتيهام نع انمالك يفو. هتبحص يف انعمو

 | كواو . ةءيكحصا يديا ىلع يركلا همد ىلا رمخلا رهوجو برلا دسج ىلا ةسدقملا

 ةععلا هذه نأ وهو . ةديدكلا يف مهملساو ةعيتعلا يي همعشا هللا ىحبا ام كلذ

 ىلاثلا هئيحي لأ :ناكمف ناسز لك يف مودت امناو ٠ ءافذنلا اناعص ع سابك كف

 يثور ٠ سعشلا اناطخ ةرفغأو هللا دل مدقق ةحبذو هلواش 00 01 د نس ابثاو

 يف صلخملا ارق يتلا ةمدقتلا يواست ةتمدقت نا ارككوا هلضفو هفش ىلع مالكحلا

 . مسرلا ةقيقللا لضفت اي ةقيتعلا نيبارق مج لضفت اهناو ٠ بياصاا ىبعو ةيلعلا

 أم بس لب سانلا يار ىلع - ساّدقلا هع انما يناثلا 0 يو

 ترهاللا لامك يوا اا تللذ" |

 نمو ٠ اوعنصي نا هتنهك رماو عنص اك سادقلا ءازجا لسرلا تر دقو

 مالككا يف مهريبدتو ةنهكل ١ فرصت نوكي فيك انملست ةباتكحلاو ةهفاشملاب مهميلعت

 ردق ىلع ةمارك لك تاذد ةتترلاو ةئيهلا ةليلج برلا ةمدح نوكست يكك تاكرلاو

 رعأ اهلثم هنا ةثيداحاو ةقيتعلا دابعا نع ثلاثلا حرشلا يف انهرب امكو ٠ ناكمالا

 نم حاتتسا هب ف هنال نيبارقلا ةمدقتو سومانلا 3 ةلعحو تدسلا سيدقتب هللا

 ديدجم نم حارتسا هيف ةنال دحالا سيدقتب انرءا ديحولا ةنبا اذكهت . ةيدسإلا ةقيلخلا
 ةعيبلا تصواو هيف سادقلا عطقم ال نا رامطالا ىلسرلا رما دقو ةمحورلا ةقيلخا

 اوغرفت, و ةخراصلا دايعالا رثاس يفو هيف لاهعالا اولزتس نا نينمملا عيمج ةسينقلا

 اسفن ةعم اودحيتل هللا مالك اوعمسيو سادقلا اورضحيو مهسوفن صالخب ماتهالل



 تيناثلا ةرانمل
 ساق كا مضاوم يف

 تب يف فرصتت نا كيلع بحي فيك ملعت ٠ سواتوميت هذيملشل لوسرلا لاق
 )١ « هتدعاقو قلعا دوعع ىلا هللا ةسينك وه يذلا هلل

 لوقلا ردص

 هسف لعج هللا نال هتدعاقو قلحا دومع رطعلا ناسأ سلوب هامس هللا تدب نا

 هنا بوتكم وه امكح ةراذملا ةئيه يبنلا ايؤرأ كالملا هروص دقو ةقداصلا تملك
 بهذ اهلك ةرادع اذاف تير يلا لاقف ءار تنأ اذام » ُهل لاقو حورلاب ةفطتخا
 طل ا لع لا عسسل اك انم هلئوسو رش ةعبش ايلف اهسباز لع اع وكو

 كلذ نع ةعيبلا تباجا دف اهقوف ىتلا جرسلاو ةرانملا كلات نوكتت نأ د عباذامز

 : ناق ةعيبلا سيدتت ةالص يف

 ازحرو *>هلحم . | 8همره را هؤهيدأ ىحم ص

 حم جه .٠ يك يجمع ا عفوم اذيص انحتمج ايجي

 ىدحدلل هكا بحؤوبنوم هيج ا جخدوو جدد هو يسد

 محد امدحأ
 وه ءىخلا حب ارسلاو ةسدقملا 1 هللا تت ع كك ان لع

 ا ايعشا لوقك ١انم هذخا يذلا دسإاب اهف قرشا يذلا 20 دلل

 يغد » ينلا اي كر ناسا ىلع لاق كلذلو 50 « دقتم حاصمك هصالخو هرب
 برلاف 4) « برلا لوقي كطسو يف نكساو يفآ اذنءاهف نويهص تنباب يحرفاو

 0 ا 0 ا ال

 ٠٠ انك 5 ؟: 5 اششإ (س



 هيو رهاطلا سادقلا ةماقا عضاوم يف

 اف انكاس لزي مل مث هتايح ةدم يف هدسجم ةعببلا طسو يف نكسو ةدحاو ةرم ىفأ
 ةيسا دالبب عبسلا سئانكلا ىلا انحوي بنك امك ملاعلا ءاضقنا ىلا مياذملا ىلع

 نبا دلل دانلا ظسو يو بهذ نم رئانم 00 اهار ن1 لاق

 ُْى 2 رغما هبل م كعص نأ دعب ناسنالا نبا نا كاذب ديري. ١١ « ناسنالا

 رهدلا ةناهن ىلا هدسح اه 5 يلا ةلركلا سنا رثاسو درسا سئانكلا

 رحقلاالو سمشلا ىلا ةرتفم ريغ اهنا ءامسلا يف راككالا ةعمب ىلع دهش انحوي نا امكو

 ةيضرالا ةعيبلا كاذك . ؟) لمحلا اهحاصمو اهزانا هللا دحم نال اهف اًئيضيا

 *لاء بالا هلبا دحم نال مهعاعتو ءابرغلا نيهارب ىلا اه ةجاذبإل ءامذلا ملأ تارح ولا

 ريما حاصصملا نم يا م يذلا لمملا دسح مدع ايجاذم ىلعو اهل اكه ُش

 تاذ ةرااملا هذه ىلعف 57 زعااو دخا نياماح ضرالا كوامو 7 قت مروكي

 اهدعاوق عزعأل نأ اديعاك :ةنصاع أحابر انس رداعلا ودعلا جاه | مطا ملا عاعشلا

 سئانكلا اوبرذف, ةرئالعا نئسلا اردبضمل ,.كولملا ئرغأو رافكلا"عنعبف اهرون لاو

 هلا لف نأ دعب برلا سداقم ركعمدا 5 0 بعشلا راثا 3 حياد اوهده.و

 ع 7 تسب اي.أامو كيل ا
5 

 اوتطوو سشئاتكا اورحثو مجاذملا 0 نيدذلا

 ماقا رتتسا ءاسم يف مهنع روكذم وه امك ا رئاخذ اوددبو سداتملا

 مهضعب لاق ٠ ةيوتلملا مهدئاقعو ةدسافلا مهئاراب هللا تويب اودهطضيل نيعدتبا

 اومعز هتعيشو 000000 هللا ةدادعإ ةداض لكام اهلا نأ. ةعاش داو لو طرا

 هتلاقمب نيلئاتلا» سونيواكك مهريغو ٠ رشلا هلا ةقياخ يث 1 عيمجو سئاذككا نا

 هذه نا ال١ اح ريغ ىئاككاو مباذملا نا اومتزد برلا دسج ةمدّقت 98 0

 دوما مو“ الع تدهو نوماسطلا اضقاز عدبلا نا ا اممصان ا ةجاثلا ةرانألا

 امحامصم لملعا نال. اهرون ءافطا ىلع اووّش ا داهطنإلا 000 ملع راثاو

 ىلا ةرانلا هذه مسقن نحو. ةتباثلا ة روصلا ىلع ةينبم امنال اهمده نم رك م

 مجةما انور ١( ام: اور“ +,



 ةيئاثلا ةرانملا هوم

 . ميذملا نع يللاثلا يفو.ةسينككا نع ملكتت لوالا حرشلا يفف ٠ حرش ةثالث

 ةسدقملا ةننالا نع كلاثلا يفو



 لوألا حرشلا
 اج قامتي امو ةسينكلا يف

 سئانكلا ناينب نم ةياغلا يف لوالا لصفلا

 ةسكل | ءامسا يف يلاثلا لصفلا

 ةسينكلا ناينب ةيفيك يف 2 كثلاثلا لصفلا
 سادقالا سدق يف عباراا لصفلا

 اردتاك وعدملا فسالا يسرك يف سماخلا لصفلا

 يوحي امو سدقلا تدب يف سداسلا لضفلا

 هنمع نعو يسركلا م اما ا عباسلا لصفلا

 أهلي را هلك رادلا :ى نماثلا لصفلا

 رادلا يوي امو سوقانلاو هيدومعملا نرجو 3 سات لصفلا

 هباسساو نيزبردلا يف رشاعلا لصفلا

 ةسنكلا باوبا يف رشع ىداحلا لصفلا

 لوالا لصملا

 ةسنكلا ناب ةياغ يف

 ناذالا روهأ مدعو هللا ةمدخ نينماوملا عاّمجال 29 ماع مرا يش ةسنكلا

 مئارشلا نسو يواعدلا عامسو ءاضقلا 0 نودي 00 0 ١ "اكت

 عذوتر ةدهاخا تاقوا يف مهتب زعتو 0 ا 3 7 ةلمكالا نيناوقلاو

 يذلا طب رلاو ليلا ناطلس بسجب نوأشنيو حورلاب اهف نودلوي يتلا برلا رارسا
 موي لك اهيف منجل يتلا ةسدقملا سئاككا يم عضاوأا هذهو . هتعببل ميلا ةمهو



 لوالا لصنفلا هيا

 را نلوسرلا ناس وما دف !ةديلا ليم كرا تاق راردمالا لدانتو ةملك عامسل

 اذهاو نيح 5-5 ١ » اللئات ؛ مالسلا طايرب حورلا هادو ا 3 نيديتحم نوكن

 هه ار تناك ن نيا نمو )١ ٠ « دحاولا مكتوعد ماعلى متيعد 5 حورو

 يف اوعمت# مل اذا حورلاب قافتالا ظفح ىلع اوصر# نا ةفلتخم مهعئابطو ةمسقنم

 1-0 ةدامعو 2 ةمصو دحاو ءاجرو دحاو ناعاب ارتك لو ناجم

 اونك قلحا ةفرعم نع نيل اض ولو بوعشلا عيمج نا ةعدقلا باتل 00

 ييئارسالا بعل اما١ةذاكلا م ياكم ةدامعل ةعماج عضاو ومو ةنهك مه نوميش

 سوماناا لبق ذنم ةاروتلا ةءارقو ةالصلل تناك يتلا عماولاو سرادملا ريغ ٌةناف

 نا الو ٠ هقيرط يف اهحصتسي يك بشخ نم نامزلا دق ةماقاب برلا هرءاو

 لك هيف عمل ي يك لكيم كاملا ناملس هل ىنب حارتساو داعملا ضرا ىلا ىهتنا

 ُف لإ ناب رق هل 0 1 ثأر ر ءاو ٠ نيبارقلا ةمدقتو هللا مالك عامسل بعشلا

 ةدحاو ةكرشو ةدحاو ةساترب ميما قفتيف بعشلا عيمج هيلا دعصيو عضوملا كلذ

 فز كلا دق تقفز 17 قللت: ترا تب لا ىلا نيت 5 تحرف » دواد لوتكح

 نمل ل لارا تامر تاك كلا م لشد ٠ ملشروا ا, كباوبا

 عيمج نم نودعصي بعشلا عي ىرت ناب الأ ةيقتاا حورلا معمم اذايف.؟) « طاسالا

 ةمدقح نوعمتج دساحا قافئاو ا هرب كانهو دحاو عضوم لل تاهللا

 دا ةينارصنلا نم ىلوالا رودصلا يف نيريسلا عيمج ناوي ادق, يرانلا

 نأ مند معرأز مو مهةودب نوفق ةيدويعلا رين تح 0 كلا

 لئاسقلا نودملتيو ضرالا نولوجي اوناك لسرلا نا ةسدقملا حلا انتريخاو

 لجال مياذمو ةغبصلا لجال ان ارجاو ةالصلا لجال دالبلا عيمج 3 نيناكلا نوكشو

 رارسأ عيذ 3 مهءايق فدل تنقل لك اورطت يكل نيناوقر ل برلا دسجح ةمدقت

 معنلاو متاوملا ىلاو مهصالخ لجال ةسفن مدق يذلا برلا ىلا بعشلا ينيع ماما ةعيبلا

 رك ا <: سسفا 9



 9 ةسئكلا نايثب ةياغ يف

 التما امدنع » لوقت ذا تيلبطلا سيدقت يف ةعيبلا انربخُت ك٠ مهيلع ا. لّضفت يتلا
 0 ةملكلا راسل نورصب ءدسلا دم اوثك ن يذلا 0 سدقتلا حي ن م

 ميدو ىلا 0 ىلو تك )»ع ت1 تال أوو ا نسماونل

 بيترتلا نوظذحي اونوكي مل ةسدقملا ينككا ةءارق ىدل مهنا اهلا تس روما ىلع

 سادك عيج يف » يرث ٠١ ىلع اوظعويو اوملعتب نا عيمللا نكحءتيا نسما

 مث نمو سئانكلا يف لاع توصب ندلكك نك مهءاسن نا اًذاَو )١ ٠ « نيسيدقلا

 ل نا 3( ماس ال هناف نس ف 0 ا ا يل كلل [مهاضوا

 نااسسلف ايش نيلعت ا نيعتا ناف٠ ايضيا سوماأنلا لو 35 عض نا نيماع

 مهنا اثلات 705 هيلا يف ن لكم .نا ءاسنلا لع راع ةئاف ٠ ثلا يف نفاجر

 مهب راش.مو ماكح 227 |مسل | نواح اوناكف مهزأ دهو هللا 5 4عمل شان نوقرش "1 اونوك. م

 انيرف نول توس - سلف 1 0( مه لاق 0 تور آلا عوج وو 0 ل

 اونأك ام مهنا امبار . ") « مه ءىس ال نيذلا نوزكو هللا ةسنك نوردزت ما 5 نوبرساو

 ىلع برشيو لكأب نم نا » مهل لاق اذهو يداتعالا زبكساو برلا زيخ نيب نوقرف

 رثك كلذاو برلا دسج. زيع مل ذا هسفنل ةنوديد برشي و لكاب انا قاقتسالا فالخ

 دحا عاج اذا » الئاق اًريملا مهاصواو ؟) « نوريثكح دقرو ماقسلاو ىضرملا مكيف

 )» ةدود دلل 000 ' رك دال تميلا 2 اك اماف

 راهطالا لسرلا مابا نمو ةسنكت ١ لئاوا ذنم نينمملا نا املج نيمشب هلك اذه نف

 اوناك كل ذك نكسلا كذانإ هلأ نودح:» اوناك منا كف م 2 أو لذ 8 تيب ندع 1

 ٠ رارسالا ا ميلعتلاو ا يا هيعدش سدبهتو هللا ف 9 نودح

0 

 حفلا اذه 55 ا نأ ءايالا نس اذهلو ٠ عش هتلوانمو دولا كم سدردمدو

 سوي وب سالروك ١ )0 مهتم ؟ 0-7 )0

 موا ساكرركع ا 0 ما نشل رب



 يناثلا لصفلا 3

 نا ةرانملا هذه رخآ يف كلذ تبثنس امك. ءاسورلا ةسدق» عضوم لك لا

 هللا ءاّش

 ىناثلا لصفلا
 ةتكل| ءانس ا ى

 ةالصلا تببو عمجو ةسينكك ةفاتع ءامساب ةسينكلا اومس نيسيدقلا ءايالا نا

 ةسرك اهومسف سل ا ل امو ةريصو لكشو ةعم و ةداهشلا ناكمو هللا تدبو

 اًممح » سنك دقف نابرقلا ةمدقتو ةالبعال اهف نوءمتحي نينموملا نوكك ةعماج يا

 ستنررك لها ناك الو )١ ٠ « مهنيب ثلاثلا نوك1 اناف يمساب ةثالث وا نانثا مقا

 مهخيو ركسلاو لكآلا لب براا دسج ةمدقتا نيعمتح ريغ ةسنكلا ةماركب نوردزي

 لك نال برلا ءاشع لكا كلذ سيل اعم نوعمتج ام دنع مكسناف » الثا لوسرلا

 0 11الى دا دارا عرش لسنا مانع لكرلا كاع ردجيل دمار
 عضاوملا هذه راتخا هللا نال هد لعمو هتلظمو هتبقو هلكسمو هللا تنب ةسيئكل |

 هللا ملك ا بوقعت نا: نيوكتلا رنس يف .روكذم وه امك ءهبعشي نيب. ىكسلإو هتاذل

 هل ىءارت يذلا عضوملا كلذ ىمسو انهد اهلع بصو رح نم ةئاق بصن رفقلا يف

 هدم لواح لجال هللا تيب يمس عضوملا كلذ ناك ناف ٠ هللا تدب ينءا ليأ تبي :هيف

 هسف لحن يذلا ناككملل ةيمستلا هذه ذخؤت نا يغبني ى رحا عونيف ةدحاو ةرم هيف

 نايالا ونب عمت اهيف ةنال ةالصلا تدب ةسينكلا ىمستو ٠ هتوسانو هتوهالب موي لك

 هوتلعج متناو ىعدي ةالصلا تبب يتيب » بابك . ةالصلاو كتلطاراتو رثت

 :انال[ كل ركا مرد كعاز اره انكر ءادوشلاكلتز ةينتكلا! |١ ياتو ا © ضوضلل :ةراغم

 تود ىلع نيماقلا سوريلكألا نا ةينودسقلخ عمج ف ليق دقف ٠ رءايلاو عماجلا يف

 لفتحي هذال فتسالا ةطلسل اوضحت نا ىغبنب نيك اسملا توسبو ةييدالاو ءادهشلا
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 هيا ةسنكلا ءامسا يف
 ص ل

 قوفالا سئانككا ىنيتال نا ءابالا رمأ مدقلا ذنمو مهتاراكذتو ءادهشلا دايعاب اهيف

 ٠ . نيارتا ةمدقتو نيسيدتلا ذابعا يف ا :نكرش نيم را ع نسنل

 _صغاب انداعا برأي 0 » دواد م لوقذ دأ ميدملا ن م نوثد كع بالطت يكد

 هلا دي مذم اهيفو الا ةسينك نم سلو ٠١١ « ميذملا تورق ىلا اكيشم

 ةحيبذلا سرقتب الا ديعلا ةحرف لمكت الو. ٠ ةحدد هبف رك نا

 كلذ ىضتعو ٠ نيبارقلا ةمدقتل دعم عضوم يه اما لوقلا مدقت اك هيك و

 نا ٠ ميلّشروا يف كلكه نهال تعءنص ام هللا اي با » الثاَق دواد بلطي ناك

 أامحو لدمأ نورهص ةللع ءابالا ين . 37١ « اءاده كل نومدتي كلولملا

 ةسدعهملا ةعمبلا نع انحوب لا لاقو ٠ تقال ناب رغلا ةمدهتو ميحفلا الوا مف اودعا 0 نال

 ١ هلأ مياع نع ءامسلا نم أ ةديدخلا ميلشروا ةسدقملا ةندملا تأز بكا

 هللا نكسم اذوه الئاق شرعلا نم اميظع اًثوض تعدو 'ابلجرا ةنياللا سورفلا# ةأسبغ

 0 أبمق دطحلا ةعبامملا نم 0 0 ةسنكل | نومسنف برعلا ا 500 سانا 4

 مي رككا همدي برلا نال عيبلا نم اماو ٠ تونهكك ١ تاجرد ىلا نائالا دالوا

 وهف دو برزلا 0 يد نك نأ 0 لوسرلا 7-0-5 ناطش 3 هن دويع ن "مه

 داق نوح ميراشا لو تع داس وم رح وهو ىب امر فا تننرلل ْق ::ةعم

 اورذحاذ » الئاو ا 0 140 4 سانلل !ديبع اوريصت

 هللا ةسلك اوعرتل ةفقاسا سدقلا خورلا هيف مكماقا يذلا عيطقلا عيمطو كيتا

 احمد نال يلابرسلا نم ةقتشم ةعس نا لوقت نا كلو. 5) « همدب اهانتقا ىلا

 مه: 5ال رومزع (؟ مال: ١١1ال رومزع ١(

 موب: 7 ستنروك ١ (ه م :”د ايور (م
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 تااثل) لصفلا هرم

 نم مظعا اهلوط نوكيو ةضيبلا هش ىلع ايان ىنت سانكحبااو ةضيبلا اهانعم

 ةنانب لك ىلع قلطي بنت ١ فرع يف لكيفلاو الكيه اشيا ةعيبلا ى ساو ٠ اهضرع

 امحدمو الدعوبح رمعههعح ٠ لاياد ة ةرثام ىف ]ل لك ةعسم

 روكصذم لياق دعبو ٠ هتمدخو كلملا رصق 2غ اوموقمل ينعا هنأ. همم محلا

 م توبان 3 قر لا ا كا ك1 اسس ل ال

 الكت ىلإ كلل ذكي هيما هذه تلقينا ٠ نيريج كلف ةئاغلا لكما ىصالم

 مدالا اذهب سئانكحا"ةيمست اوعنم ءابالا ضعب ناكو ٠ مانصالا توببو ناملس

 ل هرعت تاكل ١ 1ك هيلا هده تسلط, نعمل ناطلا تزشتنا ال كت

 ال ندا دار لك انه ماقت نا زوجيال » ةيقذاللا مسح قداالا لك

 ةيلاخلا لكايهلا نم ءادهشلا ماظع لقنت ناب يواهرلا بوقعي ىدواد « لكآلل

 انال ةريص ىعدتف ضيا --_ ا 0 ةسنكلا ناو اذه ٠ ةءمالا عيبا 4

 نينمالا ترعب يف ةعبلا لرثك ١ ةيجسلا قالا ممجم

 رمد ىزدم ىبحعأو رم مح هوب حجر اهدمزذح

 نامالا ةكسح شو . تاكربلا ةلّمحو ٠ ةايملا قدنفو ٠ هللا ةنيدم كلذك ىعدتو

 .ةتنثم ةبرقو . ةلجبم ةنيفسو ٠ ةفرخزم ةروصةمد ٠ صالذحا حرب و . سدقاا لمجو

 كلذ لكاش امو سدقلا ةرانمو . ةاحنلا انيمو

 كلاثلا لصف

 سئانكلا ناينب ةيفيك يف

 يلاوت ىلع اهدّدج هدسجتتبو ايابإلا عيمج هنناب قلخ ءدبلا ذنم ىلاعت هللا نا اك

 تلاكيكلا كيس 0 اما تالا ةناعادلا اهناثؤ قدا زك "نورك ثار دازا كلاذك" ةنمزالا

 نيتعي رشلا يف تنتر ابنا ىلوالا ةرانملا يف انتنثا دقف نيبارقلاو عئاشلاو مياذملاو



 ب ةسنكلا ءامسا يف

 ىجورسلا لوقيف سئانكحلا ثنح نم اماو ٠ ةدنس# رمألاو هعال ةثدحلاو ةقشعلا

 ْ ةفقاسالا عمجم نع نيعمشملاو' نفاثلإل نبملا يف

 ًانحرو امسح ادحا 6 دهدم أووب رده هاأ]ذح

 هينا مالم حجل اصحم >> ا. حب 00 ىو ماج ه

 دييتلا كلذ قرأ 59 كيرلا يقل الا كاملا كتم ةفاقاب سا ال هنا نا كا كيو

 متي ناو اًمنمز ىعدي هنا دارا كلذك هللا نبا دسجتب هيشالت نع دب ال اًينمز ناك
 اماو ٠ هنالطبو هلاوز مهفرعيل هيل اللا يف هيلع اولوتسيو وليش ةبرثب نييئيطسافلا دب يف

 هنيع نء سولإاب اهدعوو هديب اهسساو همدي اهطخ هذا ثيح ن# ةسدقملا ةعيبلا

 نم الكه هل ىتاو نايس لع يجرلا لون نا الود اديالا لارستت نا ديزي

 ءاسنالا ناكو . رهدلا ىلا مودي لكسشلا كلذ نا اومهوت ةماركل | ةباغب نيتملا هلا

 « براا لكبه براا لكيه برلا لكيم نيلئاق مهولا كل ذي مهنرددشي ةبذكلا
 ةلالا ثودبتلاو ترلا ااضو .ثوسودم اوناك اذهو ««لو الو لوزيالا هلا كلا ةب انردوزي

 لكحمه نيلئاق بذكلا لو# ىلع اراها » الئاق يبنلا اممرا ميلا لسراف ةمل رغلا

 مكسملا متيرجاو مككا |عاو مكسقرط متحلصا نا مكتاف برا لكيه برلا لكم برا

 ا مدلا اوكفست ملو ةلمرالاو ميتيلا» بيرغلا ىلع اددوجت مل ل نأ هك للا ني

 0 نم مكسياكسأ ىلاف مك“ ءامل رخأ 5 4_2 اوعشت مو عضولا اذه يف

 اع نولكتت يا اه رهدلا ىلا رهدلا نم مكنابال | ةرطعا 5 ضرالا يف

 . . لامعالا هزه 9 مكسنا اه امن . هيف ةدئاف ال يذلا بذكتا دك

 يذلا عضوملابو «لع نولكتم متنا يذلاو يمساب يعد يذلا تيبلا اذهب عنصا

 عينج تذبن امبكحح يجو نع كذناو واب تعئنض انك ىدعنا بالو م ةحرطعا

 مكترتخا أم يلا لود ناكلذب دارا ىلاعت هللا نك )١ « ميئارفا هيرذ 1

 نا لسصألا ١



  0٠6لصفلا ١لثالت

 0 مكنال ينيضرتال م سيااعفا نك ٠ همدهال لكشف اذه تما الو مكمل

 را ٍْ 'ارفا ةيرذ عيج 006 ييلا 0 ةدذكلا ءانينالا نوعمتو يعالك

 0 عنصا وايش يف ا يهجو نع مذيناو مككرلا اذكه قيصر

 كلذ لكراص دقو . مكنابأل اهتيطعا يتلا ةندللا هذه يفو يمساب يعد يذلا تببلا
 بعشلا ىسو ةئدملا مدهو لكم لا راف همضغ ندر لسرا هللا نال العن

 سويراد دهع يف مهنا مث. لكلا ديدجتب هللا رما اوبات نا الو قارعلا ضرا ىلا

 ةبوتلاو ةيانالا ىلع مهضرحي يككديحولا هنبا محل لسراف اطتلا يف اوشحْلا سرفلا كلم
 هيلع اوي* ةايحلاب اومعنتيف همالكل اوداقتبو هتوص اوعمسي نا نم الدب مهنتك

 لسراف « ةمموز كلم رصيق لب اذه انملع كلمي نا ديزل » نيلئاق هللصيل سطاليب

 ءمتح اوناك امدنءو ٠ هملص دعب نم نيعبراو ثالث ةنس يف ةيمور ك٠ سطيط مه

 2 مضعب لكأ ىٌقح مهمباضو راصللا مهلع 5 مصقلا ديدعتا نادلملا لك نم

 اسهف اوكدتي لو اماكيه اوةرحاو ضرالا ىلا اهركدو اًرهق ةنيدملا نوينامورلا متث مث

 نسف نمل مار كيالي كازا نار راس 3
 رخآ ىلا نولازي الو ٠ فال ةعمسو تا رك عست اوناكسذ ىرسالا اما رنا ةرشعا ىذحا

 نا اهل حاباو هتتمدنس ةبيرغلا مالا 0 ىفطصا مث اخ مهلكسهو نييفنم نامزلا

 ءاضقنا ىلإ ا ا و لاكش 7 ناكم لك يف سئانكل ١ ينت

 بر لاق مكب يل ها ل ا يبنلا ايخالم مشب 00 قي هلا
 ىعأ ان رغم ىلا لس رفا ةنال ٠ مكيديأ سف 3 اا 0 هس

 2 ميظع يا ا رهاط 0 0 ا 00 ناكم لك يفو مالا يث

 ١١ « دوزكللا بر لاق 5

 ٠ رشدلا ةدازال  قلعتم ولا ضراع 02000 :|١ حصا ناين ا نأ ايلا مهوتب الغإو

 رس (راخ) 7 لرسم هلا نع املك انك لكشا كب لع ملكتت نأ كولو
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 ١٠١١ ةسنكلا ءامسا يف

 كانم هاراق. للا ىلإ ءدعصا نيدتملا ناني سوم رتااقا )3 هللا ن نا جدر ِ

 اذامر ٠ لمخلا يف 3 ىذلا همشلا كلذ ىلع هتلاو سدقملا عنصي عار رعأ مث ءاهس

 لوسرلا نكلو باتكلا هركذي ملاذهف لمللا يف ىموم هرظن يذلا هشيلا كلذ 0
 يلا ءاياوهام يف مهتهدخ تناك ليئارسا ةنهك ناو ٠ ءامملا يف ناك هنا » ُلوَش

 ١١ .« ال لظو تاروامسلا

 راكسوإلا ةنيدم لخدو ءامسلا ىلا حورااب فطتخا هنا ريخيف انحوي اماو

 برإا نال الاكس مف 7 م » هنا َذِف اهاكه فك رظش نا دصقو اهف ام رصاو

 هبا سرع نم 0 ا هربت اباكه ايه لمحلاو ريردقلا هلالا
 لمي سبل هللا نا ققحي الكم ءامسلا يف ري مل هنا هلوقب ديري ٠ ؟) « لمحلاو

 55 نكس الو لسراا لامعا يف 7-1 امك يدانالا ةتعنص لكش يف

 وهو ةنم ناتئلتمم ضرالاو ءامسلا نا سبب رثملا مالك ىلا جاتكالو ءامملا

 لكحملا امه لمحاو هلالا برأ نا لب ٠ ءيش ىل | رحفم ريغو ري ريغ هتأذب

 درر نبالاو بالا نا كلذ هدارملاو لمطاو هللا شرع نم حجراخ ةايللا ءام رجو

 ىسول هرهظا يذلا هبشلا مهو راكبالا ةنيدم لكيهو قإلا ةبق مه سدقلا
 5) « هارع تنا يذلا لاثملا ىلع هيشب لك عنصاو رظنا » الق

 لمحلاو هلالا برلا نا » انحروي لوقكح رادو نيتنق نم سدقملا 0

 ةرواسم سادقالا ضسنق :نمست ىلا ىلزالا ةنتلا تركت ناكيدوس ناو «اباعكم
 اماو ٠ ةنسلا يف مدلاب ةدحاو ةرم رامحالا قغار الأ املخدب الو دحا اهاريال ةمضخ

 بونذ نع ةرفغأا بلطل متابذلا ةمدقتل اهلعجو سدقلا تبب اهامسف ةجراخلا ةمقلا

 سادقالا سدق بآلا وه يذلا لوالا مونقالا ىلع لدت ىلوالا ةسقلاف ١ سعشلا

 ١( اير (» ه:+4 نيشناربع ر»:»ب»رومم:١

 ه:مل سيناربع (
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 اهلخديال ةيفخ ةبقلا كلت نوكت نا ىسوم رعاو ٠ةسادق لك عوش و لكحاا ءدبو
 0 ل يللا ال اكل يا اباالا هنا نال ادخل سار الاانا

 ١١ «ٌَربخا وه بالا نضح يف يذلا ديحولا نبالا .طق دحا وري مل هللا نا » هتراشب

 0 از الا رحل ود رانع نيحلا ثإلل ةيبراتساب ةنئاثلا ل

 نم لضفا هدسج مدي ةدحاو ةرء هيبا ىلا داع هبو٠ 00 ارا كر 1 ل

 تحرح دق » هديمالتل لاق كا ساق الا! سف لا لوكلاو ادحلا مدي رامحالا 0

 هسفن مدي و٠ ضال كرا هذي يضماو ماع اعلا كولا ًايضداو ماعلا لا ل نالأا

 0 رادلاب ىسوم 1 0 اناطتلا نم انر طو ملابذلا ضقن

 ىلع ةقرفمو ة ةرهاط حورلا لاعفا نال ةادملا ءام رحبب انحوي هروصو سعشلا ىنكسل

 0 لك ىلع 3 زوم هليعب دحاولا حورأا ةلمعت 00 0 0 ك1 ناعالا 5

 ىتلا ةسادقلاو ةراهطلا راونا سسسب يفاصلا رولملا, اههش كلذاو .5) « ءاش فيك

 لجال لمخاو هللا شرع 0 جراخ هنا لاقو ٠ حورااب مهجعبيف راهطالا مب روش

 نم مكسيلا ةلسرا يذلا يزعملا ءاج ىتمو » برا لاق امك نبالاو بألا نم هقاثبنا

 مكتال نردهشت متناو ٠ يل دهشي وهف قثباي بآلا نم يذلا قمل حور بآلا دنع
 عهر#  17ءادتالا ١

 تت

 الان اك م يبل يف ىسوم ةيصن يذلا سدقملا نا 'ئراقلا مهي انه نمو

 مسرلا ىلعالا ناك ام ناياس لكيم كلذكو ٠ ءامسلا يف قالا ةئق هبش ىلع

 ناين اورعأ راهطالا لسرلا ناف ديدطا دوهعلا ْ أماو ٠ هبا دوادل هللا ةلسرا يذلا

 ةدضسللا هس اق 21 اك ود هسنل كنزا نم اودلعت ام ىلع عيبلا

 ةاعرو يس اوماقاو بيلصلاو ميدملاو هبدومعملا أمق يف اومصنو عيبأأ اوه 0

 مم: انحوي (» ١:1١ اكرب ١(

 مو :16 اندرب (« ا



 و ىو هاب واو سادقالا سدق ف

 ار نم اهولق ىلا سيماوتلا هس يل اوملسو 3 فارك نيربدمو

 مياشروا ةسدعهملا ةندملا 85 انحوم اناو » النا م ةعمبلا ن انحوب ملكتر

 اتوص تععو ٠ اهلجرأ ةئيزإ 0 ةأمهم هللا دنع 9 1 نم ةلزان ةديدخلا

 هل نونوكحيو مهعم نكسيسو سانلا عم هلل 00 اذوه الئاق شرعلا نم اممظع

 ١١ « أامعُس

 لجا نم ناتسكلا 5 هلاثم ىلعي دحاو ءائملا ُْف هلا ناآيقتاج عمو

 تببو سادقالا سدق يا ةثالث ىلا ةرييككا لكايشل نوسيدقلا ءابآلا مدق كلذ
 لثم ٠ ةيدقلا انسئانك نم كلذ نيبتي اك ةثلثلا مناقالا ددعل انفو رادلا» سدتلا
 ةسدكسحو . نيعيراو عسنو ةنايعيس ةنس تسلب يلا ندها يف 70 سدقلا ةسنك ا

 نييدعلا ةسلئكو ٠ ةرشع ينثاو اشك. :ىفلا هن ثياب قا فب ُْف أراس نسدعلا

 دالب نم داعم هيرق 8 لمرش سيدقأا 3 ةسلمك ل٠ نورتملا دالب نم الوت 5 طممود

 اهريغو ليبج

 مسرلا م ةقشللا لضفت يك ريثكب قبتعلا دهعلا 0-9 ديد4لا دهعلا ناك امل ةنكاو

 انهأ :٠ ةديدجل | 0 الاخ ل تناك ام ةئدقلا رومالا نا لوسرلا تينا دسكا حورأاو

 لدا ةق نم رهظا بيرل نا» ممدملا سيدعم ةشر ُْف امنع مقلد ا, كونو ةسكلا

 0م ب لزتف هتنازخ ىلع نّْوملا هين راتخغلا ىسومل هتيطخ ةءببلا عافترا

 الا ؟يئاللع ايل ءرهللا اه" سدت كيرلاقلا رس قال ةاويمل هر ا ةظتل لذلك كاملا
 هعساب عيمجلا دمعتو هرساب ملاعلا يف هب يدانن نا انرمأو هدسحت يف صلخلا ديسلا

 مبارلا لصفلا
 هلي واو سادقالا سدق يف

 ةخادلا ةّيقلاب ءابالا هامم دقو سادقالا سدق وه لكاتملا ى فاكم قرشا نا

 رماد را



 عبارلا لصغلا ١ ها

 هةسنق لكشو هللا تدبو ىدالا أهعنصت / ىلا :ةلماكلاو ةممظعلا ةمضلاو قا ةبقو

 هئلاثلا ءاعبلاو حارا رحم

 لوتكح عقوم لضفا يف بوتحم هللا نا ىلع لدتسي تايعللا هذه نمو
 0 الو كفضألا الو كردي الو ا 0 ١ مهللا » هروقان ءدب 2 راملا سومسلقا

 عيمج قوف يدالا اهعنصت مل يتلا ةيتحملا ةقلا يف. سادقالا سدق يف نكاسلا اهيا

 4 تاركا مو تاويسلا

 كورلا » ةلئاق ابحت عيل ربخا كنقا سادق الا سدق ايلع |لمتشت ىلا رومالا اماو

 سلاطا رظنمو ٠ سلااج شرعلا ىلعو ءامسلا يف عوضوم شرعب اذاف حورلا يف ترص

 مادف نم نودع أ ع تاناومح ةعبرأ سرعلا 10 000 توقاملاو 07

 ثااثلا ناوملتاو ٠ للا همس يللاثلا ناودطخاو ٠ كدجالا همدشملا لوالا 0 وملساذ ءارو نمي

 ١١ «رئاطلا رسنلا هيشي عبارلا ناويللاو ٠ ناسنالا هجوك هجر 3
 (نانحللا انانح ف ترواصلا هللا ثتوراوصي راهطالا ءابآلا 0 2 نمو

 520 ,ةكتا الملا 000 لوح ةعرالا ت تاناومحلل هوحو نوادعو ا شرع ىلع

 لج ه هملا ه جل يك كلذو هل هاوح 0 1 "انضطملاو 0 4 نومدقي

 5 موصصعب 4 أهريسفدو ا 2 ءايلعلا 1 دعو 00 لا مأ

 مهاوس معزو ٠ برأ لئاضف ىلا 5 ةراشا ايم نورخاو ةعبرالا نيملصتالا 0 3

 كلذ ريغ

 اك طفل 1 ىكلا كالا هن ره شرعلا ب لع ننال ناك ةنانألا

 لوقك تازهلاب قطنلاو ةمعنلاو دوجولا ةمهومع انزف ةنمو ةماث ةدهومو ةااص ةبطع

 طن نأ دال ل دال هن تاملك عمو ةثلاثلا ءامسلا ىلا فطتخا هنا » لوسرلا

 نا

 مك 7 ل ا



 م هلي قات :سادقالا سالك ل

 راهطالا عيب ىلع لدت ةروكذلا ةعبرالا تاناومللا نا لوقذ كلذ لجا نم

 رصع ف تناك ليوالا ةء.بلاف . ةواقنلا ةباغ يف هومدخو هللا نم ةمعنلا اولمق نيذلا

 ل 5 نيلوالا اندادجا نال ٠ دسالا همشلل هدهو سومان ا ءاطعا ىلا مدأ ن 6 ةعيبطا

 راصف ةئيطخلا دعب اما ٠ ةرساككا شوحولا» تاناويملا مهل عض تناك اوئطخي نا
 5 ةمارك يف 0 ناك » يبنلا دواد لاق ٠ مئاهملا ةشدعع هبشا مهتشدعم

 0 « اي ةرشأب مئاهبلا لاف

 كسب - يح ىلا قدؤمر يهرب نم ينءا سومانلا رصع يف تناك ةناثلا ةعمبلاو

 نال امإو سعشلا قانعا ىلع اليقث ناك سومانلا نال امإ روثلا هيشت يثو مهسلا

 1 م هلل ملابذ برقتو سدقملا ىلا لمحت تناك ناريثلا
 هبل 00 هدلا ةبامن ىلا ميلا نم ةمعنلا رصع يف تناك ةثلاثلا ةءببلاو

 سائدا, نؤطان ” يتلا انتروص سلو هامس ولع نم لزت هللا نبا نال. ناسنالا ةروص

 ريثلا# سئومادلا رضع .يقو ةرشاكلا عارسلاك ةعيبطلا رصع يف تناك دقو ةيطخلا

 0 ةمدقتو هب دحتتل هدسج اهاطعاو ةيحلا همالآو هتراشدب هللا نبا اهدّدج نا ىلا

 كال ربط, يذلا رعبنلا تهبش كاذلو ةازسلا راكي اللة يغادر الار حن
 عافتراك قلحا ةدهاخم ىلا قيعفتراو برامتلا نم تصلخ راهطالا حاوراو ةكنالملا

 ارمي اهدحاو ان اريط رويطلا فْخا وه يذلا رسنلا
 وه اك ينلا لايقزمل هابشالا هذه ار يدقلا ذنم ىلاعت هللا فشك دقو

 تاكو تالذد لن نيبوركلا فن :اجن بيلاود ةعبراب اذاف ترف 0 روم

 طسو يف بالودلا ناكح امئاك دحاو هش اهتعبرالو ٠ .رخا بالود رخآ بوك

 نوع ىألم بيلاودلاو مهتحت او ميدو مهروهظو اهلك مهماسجاو ٠. بالودلا

 ") « اسييف ناويحلا حور ا طرخا ىلع

 برأا حور نا الا ةفاتخع بتر تاذ تناك عبرالا عيبلا نا كلذ نم دوصقلملاو

 ١ (؟ مر : ظن وننم ع حزفيال٠١٠١:ه

١ 



 عبارلا لصفلا 200

 3 لوسرلا سلوب 0 او هلا امض ص نوكمأ اهكلسم دس ربو اهربدت تناك يلا يه

 سدق هل لاقي يذلا نكحسلا ىللاثلا بامجا ءارد ناكر 26 الناق سادوالا "نسي

 02( دل لا حبلا ترانو هللا نم ررخلا نكرتتسم هفو ىادقألا

 هقوف نمو ع اولو تخرفا يتلا نوره اصعو بهذلا نم نا طدسق هيف ٠ ةهج

 ١١ « ءاطغلا نالاظملا دحلا ابوي

 دقوتسم ىعا ةعبرا رومأ ىلع لمتش ناك'سادقالا سدق, نا كلذ دارا

 ءامالا ضعب ا روجملا دقوتسم اما ٠ نيوركا او نارغغلا عضومو دهعلا توباتو رولا

 سادقالا سدق جراج ناك ةنا جورتلا رفس يف نع ركذ يذلا روختلا مثذم وه هنا

 0 ل الا يقل يق اكو
 5 انور" سنس لحد 9 4 نيطسغياو مارفا سيدقلاك م مهريغ 1

 ا ملم بصت سدفقلا تدب 2 ىأرلاو ٠ ا هر ا

 ىلوالا ةعبلا 1-7 .٠ مهذ نم ريغص ءانا سادقالا سدق يف بصنو رولا داقنال

 بطلا فرعلاك مهحتابذ قشئتسيو رانلاب مهنبارق لمقي ناك هللا نال روذتلا يذم
 ءاضرلا يول رجحت تاكا هنالي ىتعلا دسهتلا لع اليل > ناكف دهعلا توبا"اماذ

 طشللا نم هل عج ناكر ليارس) كح ىلا هذيل ىلسرا يذلل نلاو ل انو

 نارفغلا 0 ٠ ةعيبطلا رصع نم لضفا ناك سومانلا رصع نال ىهذلاب ىثغما

 هنبا هب انل لسرا هللا ! زل نإ هع انوع ىلع ةاالد 1 تهذ نم 0 ل

 نورريف هللا دج مهزوعيف اوئطخ دق ا دا ا 00 ةرفغأ

 همدب ناعالاب ةراثك هللا هسأعج ىذلا عودسإ 2 مبملاو وه ىدلا ءادفلاب هتمعش نام

 *) « ةفلاسلا اباطالا ةرفغع هرب راهظال

 كال ار نارا 1 كل كل اب ليقشلا نطلب يعدل تااانكر
 نيئث الا لضفن سومانلا دهعو

 "سة هةيموز ((- © جررح )0 سوا نبلاإسع ا(



 وه. هليوأتو سادقالا سدق يف

 اللي صلاخ بهذ نم نيد ورك مضي ىنلا ىنوم سال كرا تارا
 مضوملا اذه نا لاطاو .هيلكإ 425 ر م نيب وركلا نيب نمو نارذغلا عضوم

 نارفملا عضوم قوف نابورككا هيف بصن اماو راكبالا ةءبب ىلع اليلد الاوه سبل

 يف اوتنيو ةيرللاب اوزاذ راهطالا ةكح اللا نالو هذه نم لضفا ةعببلا كلت نال
 ةضرع نولازي ال مهناف ةاسللا هذه يف اوقب نيذلا اما ٠ مئادلا دحلا اوغلبو ةمعنلا

 نمو نارفغلا عضوم ناللاظب اناك نييوركلا نا ليقو ٠ رافسالا قيرط يف راطخالل

 رشيلا ةسارإط هنكسئالم لسرا ءدبلا نم هللا نال. هبعش ملكك برلا ناك امهن

 لسرلا راخا يك سونافطسا رام لاق اة ءارالل ةعب رشا ىطمعا مب كيا و

 ضيفي مهيديا ىلع ةمعنلا دهع يف اذكهو ٠ ةيطالغ لهال هتلاسر يف 0
 سنا مكك لوقا قلعا قا » برلا لوقك سادقلا رس يف ةصاخ ةعببلا ىلع همعن

 17 «ىشنلا قبال اع نولزابو نو دعضب هللا ةكت تامر 5 ةحوتفم ءاجلا نواس

 ةنناوطا رادلا يف ميرلاب لاقزح اهآر يتلا هامشالا نا 0 نيب انحرشب امتو

 نا ىسوم هب هللا صا ام ىلع قبطنت ةبوعسا يلشروا ةنردم يف اندوب اهار يتااو

 كلذك بآلا هللا لع لدي سادقالا سدق نا انلق اكو .بٌسادقالا سدق يف هلع

 يتلا ةماّتلا بهاوملا ىلع لدت هسفن سادقالا سدق يف انل اهرهظا يتلا هاشالا ه

 دهعو ةمعنأ|ا دهعو ةعيبطلا دهع ْي اورريت نيدلا عيمش أ راونالا يب دنغ نم 5 3

 عضو 507 ميذ ي ىذلا برلا دسح قاس ةطساوب راككالا ة ةعس يفو سوماسنلا

 ملاعا ساسا

 نضح ىلع ةلالد ةّينح لكك ىلع يئرشلا طئاخلا نوكب نا راهطالا ءابالا سصأو
 وبا ُةنال قرشلا ىلا ةقاط ةنطلاقوف نوكي ناو ٠ هسدق لكيم يف بآلا هللا
 ةراشا ةفقاسالا سئانك يف لاع يسرك ةينملا لخاد ةقاطلا ت تح نوكت ناو :رونلا

 كنالمو ةدقوم جيباصم هب طيحت ةينملا طسو يف روصيف وه | اناا تعتاال عيرع ىلا
 )١ انحاون' ١:



 ةراصبا عفز يكك ه. ةفاح ةرهاط حاوراو اهبايطا فرع رشنت تاروخجو ةحبسم
 ىلع اهسالو ناسنا لك ىلع ا دوي ىتلا ةحلاصلا اياطعلاو ةمكسلا هنم سمتلنو هيلا

 ا ةراهطلاو ةسادقلا نحل لضف نم

 رارسالا توبات سادقالا سدق يف نوكي نا اوبجرا نيسيدقلا ءابآلا نا
 نال محدلا ءامو داهعلا تنزر سدا نورتملاو برأا دسح ىا روما ةعبرا ىراخلا

 انيلع هللا لمك ا اهو . دهعلا توبات يف ةعدوم تناك ىتلا ءايشالا نم لضفا هذه

 م لا ير يقفل تيرا نإ ءاش ريس هالك اننال همم
 4.4 داحنإلا هادلسوج

 سماألا لصفلا
 ان يدا دلل كف اتصال يذلا انقسالا ىو 3

 سلمي نا يم سوا هذيملت لوسرلا سرطب اهب ىصوا ىتلا اياصولا ةلمج نم
 ةنهكلا سار ىمسي كلذلو هيلا ارظانو بعشلا عيمج ىلع ًابيقر نوكيل لاع مضوم يف
 ىلع نوساجي كولملا نا امك هنال باوصلا ةيباهن يف سما وهو . ايقر ينعا افقسا

 كسل ليلا ءاناع ءاشورلا كاذك ٠ دايحالا ةماشو تاهملازءاعلا لمتالا ميسا

 28 اا كلا نآذ 2 نمو ٠ حاوزالا ريبدتو ةمارككا لجال دجملا 0

 ةفقاسالا سناك دل

 ةملثعلا شرع ىلا اًمسر نوكتل رج نم يذلا يقرش اهنوبصني ميدقلا يف انكر
 ءامسلا يف برلا هسدق لكيم يف برلا » يبنلا دواد لوقك . هسدق لكيه يف
 اي هسرع

 كراب » : الثا ياسا خرصب رارسالا ةمدخ مأيق دنع هناف مورلا مساك ف اما

 دحم يسرك ىلع تنا كرايم » اَلْئاَق نهاككا رف « ةيلاعلا اردتاككا هذه ديس اب

 ( 0رومرم 5١١٠©



 ١8) اردتاك ىديو ةنلا تمت بصي يذلا فتئسالا 0

 ال يسركلا اذه ىلع ةنهككا ءاسور ساو « ميدراككا ىلع سلاخلا اهيا كلكم

 7 ام لك نا » مهل الْئاَق هتمعن ةنازخ ىلع ءانمأ مهلعجو ةلاكولا مهحنم هلبا
 الوا# نوكسح, ضزالا ىلع هو.تللح ام لكو ءامسلا يف اطوبرع نوكي ضرالا ىلع

 ١١ «ءامسلا 8

 ايد هل فت اشروا ةفقاسا سيئر لوسرلا بوقعي نا خرؤملا سويباسا و
 يف ريشبلا سقرم عنص تلاذكو ٠ كلملا سونيلاج مايا ىلا رقساو يلشروا ةندم يف

 سا نا 'ئركتس# مل كريرطبلا سرطب ةسائرلا يف 7 امدنعو هي ردكسالا ةندم

 لسرلا ةماه سرطب عنص كابا ةماقا اهاراحإا اعف اقا يذلا يسرككا ىلع

 ةساس لك ةننامورلا ةسكلا 1 نالا ىلاو٠ ىريكلا ة هممور يو ةكاطنا هنيدم 58

 نويلك نع رقع نما يفو ٠ ةكأطنا هر ابل ىلاثلا يف

 ةيمور يف هيسركل ديعت يناثلا
 2 ناك نيح ةداهشلا لبق ةنا ةيمور يسركب حاص سونافطسا نع لقنو

 نم ناكف ةيمود يف لوسرلا سرطب هيلع سلج يذلا يسرككا اما ١ يبسرككا ىلع

 قنا انمانا يف ةكلو ريغص لوس هتسيلك يف ميدقلا نامثلا 807 1 دقو ٠ سشخ

 | نم لثاع ةعبرا ا ىلع تصنو 0 ساا ردنكسا ابانلا ل ةريبكلا ةنحل اىلا

 1 ريبك ١ سويسانثا د ةسدقملا ةعببلا ءاءلع نم ةعبرا لثت رفصالا
 نالويدم نارطم سو.سوربماو ةينيطنطستلا كريرطب بهذلا مف انحويو ةءيردنكسالا

 هللا ةسسعسب اولبج ةميرالا ءالوه نال : ةيقيرفا لامعا نم ةنوبنه» كئتسا:نيطسغواو
 ةسنكا ١ ةسائرو سدقالا سولاثلا رس نع ةبذهملا م كنا مهتاسادقب

 تونهكلل امارتحاو ناعالا قئاقح يلعت لجال عفت ٍس ناكنات 0 بصير

 اوربت نا ةوخالا اهيا مكحصنم سمتلن» لوسلا لوقك يهلالا ناطلسلا يواحلا

 ا: قد 2(



 سماخلا لصفلا 000

 ال » صلخلا لاقو. ١١ « مكنوظعير برلا يف مكين رماد دب نوبعتت نيدلا
 . 72« تدبلا يف نم لك ىلع ريدبل رانا ىلع نكت لابكلا تئء عضوي و جارس دقوب

 تقو فقسالا موتي » نيتسلاو يلاثلا نوناقلا يف رشع ةيناثلاو ةئاثالثلا ءابآلا لاقو

 يبنلا دواد لاقو .٠ « بعشلا عيمج ران نوكمأ ريدملاو يعاراك لكممملا ردص يف ةالصلا

 نارب_© هانفجو نارصتت هانيع٠ هشرع ءامسلا يف برلا .هسدق لكسه يف برلا»

 م) «رشبلا ينب

 31 هيلا ىقتري, ال هنا هلع سلاطلا م اعل فقسالا يسرك ت 2 جرد 0

 همعش ىلع ا يلاعتلا يقليد 0 لسري نا يغبني نم ةناو لئاضفلا ملسب

 ة.ةراوللا سواج لجال ةتوافتم سطاسمو سلاجي اضيا فتسالا ىسر" لوح ماقن

 يف هوجسملو بعشلا عمجي يف برلا اوعفريل » ينلا دواد 1 ةطداربلاو

 < « خومشلا نسا

 يسرك نكلو ٠ ةفقاسالا لجال يمارك اضيا بصنتف كريرطبلا ةسيك يف اما

 بعشلا ميج ىلا رظنلا نم نكمتتي يك عيمللا نم ىلعا نوكي سيئرلا
 ةنيطنطسقلا ةندم يف ماقا كلملا نبطنطسف :نا ا سوساسوا ربخاو

 ا ل كتل زا انما ىطوا ةيطانم | 0 ةيلاع سلاوعو يساك.

 نوح 00 6 برأا دسج ةمدقتو ا ام لملا هرمو"تونهكلا ناطلسل

 ةءاج يف فق » خاريس نبا لاق اق ٠ مهملعم ماما 0 نيصتنم ةسوامشلا

 ه) « همزالف ًاممكح ناك نمو خوشلا

 يغب اذكم حرغب هلوقل ىنصيو برلا ماما فدي ناك نادمعملا انحوي نا امكو

 ةسمامثلاو ةنبككا ضعب ناك الو .٠ فتسالا مالكك ايغصم انقاو بعشلا لك نوكي نا

  1 0١ام: هك رلاشت 500

  0مس نال
 سو 5 ماريس نبأ )2



 ١١1 سداسلا ىلصفلا

 ةضداللا 2 0-0 نيدلا ءايالا 5 مهام امامم اودعت نا ةرامالا :نسفنلا ا لو

 2-1 | نا ةنهكلا ن ٠ دحال عوسإل ال » نيلئأق نيسمكحاو سداسلا نوناقلا يف

 نم دحا هش سل# نا غوسي ال ىرحا عونب و ١ فقسالا س ان نا لبق عضو !| اذه

 ماقال 0 ءاشورلا هنف: نيل نكاواكلا ةسايشلا زن ناك قريتسافلا

 « برلا دسج ةمدقتل ناطلسلا فرش نم هب ل 1

 يف ترص تقولاو » لاق ءامسلا يف انحوي هآر امل زمر يم انا رومالا هذه عيجو

 رجح عسص سلاطا رظنمو . سلاج شرعلا ىلعو ءامسلا يف عيضوم شرعب اذاف حورلا
 عبرا شرعلا لوحو ٠ درمإلاك هرظنم مات سوق شرعلا لوحو ٠ توقايلا» شيلا

 ىلعو اضيب اب اش نيسبال اسولج ايش نورشعو ةعرا 7 ل ندعو

 ماسماو ٠ دوعرو تاوصاو قورب شرعلا نم قثبنتو . سهذ نم ليلاكا مهسو ور

 ١١ «ةعبسلا هللا حاورا يمو ةدقتم را جالطم يي سوفا

 هسدق لكم يف بالا شرع ىلع الملد ىلاعلا يسركلا نوكب لوقلا اذهل (قذور

 تحير نيذذلا كئلوا توككلا يف ةَلِمَكلا لزانم ىلع ةنهكلا تتارءو ةفقاسالا ىساكو

 نيسال مهنوكم نحوي مهفصرو ٠ فعض ةداغ دحاولا 7 تعاميم تازرازشع 5

 بهذ نم لبلاكا مهسوؤر ىلع نا لاقو ٠ لمحلا مدب اولستغا مهنال ضي 1

 مهاوس ىلع نولضذم مهغال نورشعو ةعبرا مهددع نا لاقو ٠ هللا عم نوكلي منال

 سلج قه » مه لاق نيذلا 'برلا علسر "شع ادثاوب طامسألا ارا م" رولع ادئا روبنف
 طايسا نونيدتو مسؤل رشع ينذا ىلع اًضيا متنا نوساحت هدمع يمك ىلع رشدلا نبا

 شع عيذالا ليئارسا
 هع ةرداصلا لدعلا ةضقأو ةمعنلا نشا لازةزاخنا» هت هود راك قاما

 ةسمامشلا كلذك سيدقتلاو مي كلا لجال يسركلا م اما نوموب ةكّئالملا نا امكو

 ىلع ةلالدلل رخ' نم مياذملا ىنبت نا ءابالا بجوا املثمو .٠ فّقسالا ماما نوموقب

 مم:6١1 ىتع (!» مد ةءالورب (1



 يو امو سدقلا تدب يف 0

 ىلا ةراشا اًضيا ربخلا نم ةينللا يف يساركلا ىنبت نا اوبجوا اهماودو ةحيذلا رارقا
 هئامخ رتسب ينوتسيو رشا موي هتلظم يف ينم » ي الا دواد لاق اك نافالا ثاش

 5١ « يلاوطخ تنثر يو ةزعملا ىلع ماقا » ضيا 10 ١١ « يتعفري ةؤحت

 هذه ىلعو ةافصلا تنا»» هل لاق سرطمل ةسائرلا ديلاتم صلخلا ىقلا نا الو

 نا ا ينيأس ةافصلا

 لانسف هقباضم يئ هيلا عريد 6 يف برلا ىلا 'ىب رمل ناك 51 نأ كو

 10 ل ه يبا يشغ دا خرصا كلا 0 يمداقا م لاَ امك حرفلا

 10 «راذعلا هجنو نم انصح اهرب ىل امصتعم تكا كنال . ينم عفرا

 تاو 0 ىلا أل نا هب راجتب ودعلا انياع لمحي امدنع انبلاطي هللا 00

 انافخ يفو زخصلا بيرام يف يتلا يتماح ا, يمله » لاق دقف يساركلا ب

 ه) ( ليمج كامو فيطل كتتوص ناف ك0 ينيععلا كام يفيدأ 0

 يود# ا٠ءو سدقلا تدب يف

 اقباس انملكت دقو. سدقلا تاب يه لكيلا يف 0 ةنئاثلا ةمقلا نا

 سدقلا تدب 2 عضوب نأ: هلا صصأ دقو ٠ هدم ق ُْ الا رع ةلسم ىلع 005 ابنا

 وه امك مبرس ةعبس تاذ ةرائمو هوجولا زبخ ةدئامو روما ميذم يا ءايشا ةثالث

 10 7 0 سلوب لئاسر يفو رامحالاو جبورتلا يرفس يف 00

 نم ليلك ١ هلو ساحن 0 طئسلا "تشخ نم ما ميذاا اما

 6 ا ناك يقل ةدئاما اماو ٠ ام 0 هيناج ج ىلع 1 نم تاقلح ميرا هب طم سا

 نر لاا رول ها تيارا لارا كالا ا ع
 1 ا ا روم 50 ا
 ه نيناربع س٠. جورخ (5 ؟:مدبشن (0 ما را



 )١س سداسلا ىللصفلا

 ابمحاوت ىلعو بهذ نم ليلاكاب ةلاكمو صلاتخلا بهذلاب ةاشغم طنسلا شخ

 بهم يلي ام رخآلا ىناخلا نم تناك ةراساملاو لمح تاقلح عبرا عبرالا
 هذه لك تناكو ٠ هذ نم حبرس ةعبس |ملعو ىعنلا سهذلا نه تناكو بونكلا

 راربنالا يف تلكدق اهئيجو لدللا يف ئدوم هآر. يذلا لاثملل 'انثلخ العون بطمزومالا
 ىلع متابذلاو برلا زبخ ىلع لدي هوجولا .زيخ ناف ٠ ميذملا ىلع موي لك اهسدّقن يتلا

 ىلع وا ةعبسلا ةعببلا رارسا ىلع جرسلا ةعبسلا تاذ ةراملاو . ساككا نم همد قره

 ةمعنلا ةءشا نه سوفنلا ىلا لسرت ام ةوقب اهنال ديدخلا دهعلإ نم ستكلا ةعبسلا

 بواقلا نع ةيطخلا سحح قرت

 ترو » الئاق ءامسلا ف ىذا لكما نع ادحوب ملكت ا بجوم ىلعو

 اك مئات لمح خويشلا طسو يف ةسرالا تاناوملعا نيب شرعلا طسو يف اذاذ

 ضرالا ىلا ةل_سرملا ةعبسلا هللا حاورا يهو نيعا عبسو نورق ةعبس هل حوبذم

 ١١ « اهلك

 ةسيلك يفو يرشب ةنيدع اباس رام ةسينك يف نيبتي ا؟ نومدقتملا ءابآلا ىمأو
 ةيج ةبق ةرييكلا لكايملا يف ميذأا قوف بصني نا اهتريغو بلح ةنيدع ةديسلا
 ةكنرلا مت ل ةعرأ عمنرالا اياوزلا فود ا عبراب ةدعا ةعبرا ىلع راظاملا

 ةحافتلا قوفو ةءاّقت ةقلا قوف لعيد اهلع مالككا رم ٠ يتلا ةعبرالا تاناويملا وا

 بيلص
 ةدقسملا ةدعالابو.ةعبلا ىف نأألا دع 25 للادتلا داش نارك لب كيفتلاو

 .ةيحيسللا ةعيرشلا اهيلع ةبوصنملا يساركك | ةعبرالا عم ةنوكسملا ةعبرالا عماجحا ىلا اهلا

 ٠ مهميلعتب ماعلا ءاحلا ةعبرا اوذملت نيذلا ةعبرالا نيرّشملا ىلا 5 ةعبرالاب و

 نييذللا نيظمملا نيلوسرلا سلوبو سرطب ىلا ميذملا اهب لمحي نيتللا نيَتلَتملاب
 ام.تاعرو صلخعلا ةقداصلا امهتبح يف ةكراطبلا ةعنرالا اممم هشّي نا هللا دارا

  (0١ه ايئور : 



 يو امو سدقلا تيب يف 0

 برلا دسج هب سنا يذلا نفكلأ ىلع اب ةلالدلا داريف رئاتسلا مبرالا اماو ٠ هفارخح
 اكل ل املا نكلز مكلف نقار” ترحم ره اذ دا دع لعارا
 ىذلا ءامسلا توكلم ىلا ريشن اهقوف يذلا بيلصلاو ةيلاعلا ةحافتلابو )١ ٠ « قطنتو

 سدكملا بيلصلا ةطساوب هيلا عواملاب انزفو هأنفرع

 مناص” وه هللا نا دواد لوق لمكسيل برلا دس عضوي ةّبقلا هذه ينو
 اكل مالا عيمج ىلع كلملا هاطعا بالا هللا ناو. ؟) «ضرالا يف صالخلا

 ") « هسدق شرع ىلع ىوتسا هللا. ممالا ىلع هللا كلم » اضيا دواد لوق
 دواد شرع هللا برلا ةالاطعلا 20 ءارذعلا ممم رشد ١ لياربج كلالملا لاقو

 هيطعرس الام 10 ا لا هك نوك الو ديالا ىلا بوعي لا ىلع كلعو هيبا

 قىدنع دوادل مرا هلوقك هماع هعناو ىذلا هدوهع 0 لجال هسأ دواد شرع

 ه) « 0 ال1 لأ تاس نينالو ديالا لا كلش ناشال

 راهطالا ةريذلا 5ه رعز بوعي كدب دا راو دنالا البا بوعي كاب ىلع كلع لاكذ

 بكس نم لرا وهو طادسالا ءاسزز" لسع انيألا ءانآلا 0 بوةعت ةرلص ن .

 ماود ىلا ةراشا ءاضتقنا هك نوكي ال لاقو ٠ هلل اًننب اهاعجو رمحلا ةمئاق ىلع تيزلا
 0 21 هللا ا١ كشرع 00 دواد لاك 1 الا دحلا يف ٍ قىلشألا 1 حدرأاب كل

 كلم نا » ةلئاق ءامسلا نم ةميظع ات اوصا معس ةنا انحوب مذيو.5) «دنالا ىلاو

 7/) «روهدلا رهد َّف كلع وهف مهسلو ان ل راضادو ملاعلا

 ناو نيسيدقلا ا ميتاصل ا وحر ميدملا نو مّلس ما 93 نأب ءانالا ل

 هلوح 0 موهنو هع 0 رصلاب لا مك لا ىدل ةئمضملا عوم د 1 فاك

 ا نط نول ١51 ترونها

 02 اقول 5 اال

 ا لا ه:مللهرومزم (6©

 ٠١ه:١١ اياور (7



 ١١ © نيذاسلا لصفلا

 تاماكمو ةكئالملا تئارم ىلا اوريشي نأ كلذ لك اودارا امماو ٠ ٠ حوار ]و رحاملا

 ترو ضرالا كولمو ةاضقلا مام | ماعلا ُف لمحلا ةداهش اولمح نيذلا راهطالا

 تاع ىلع نوبساي ا نيس ةمعنلا لدا داع تاز 5 مهةنزر

 كالا ةدص يف نووغماثو لمحلا يبركح لوح ميعنلا ةحارب نوعتممو رونلا

 اره اشورع كم ا 2 0 لوك ةيناثلا ةمرملا يف ل 0 ةدهاشع نيد 1

 ةملك لجالو عوسي ةداهش لجال اول نيذلا سوفن كر مكحلا اوتوأو اهل

 «١١ كا با . لب

 اشأ' م ركملا ريفاونلاو تادعصلاك ةسدقملا باشلاب هالعا نم مجذملا ىطش

 نيلثاق نولي ٠ ءامسلا دونج مع هنا انحوي د 00 نسفوعلا هيف كلاذ 5

 ا مهدسفل تا لق هسورعو رض> لق لمخلا سرع ا هدو م -_ او حرفنلف »

 ؟) « نيسيدقلا تاريربت وه ٌزبلاو انقن امم ارب سل نا تتتوأو

 ظفح ىله هرم نك ايدوبالا هتماسر دنع ةينامورلا ةّدرلا يف فقسالا نا م

 ةرهاطلا ةمدخلا هذه متت نا نالا دهتحا » الاناق حينما سبالمع ةقئاللا ةمارككا

 ةسكل ا مدم نإل « اهاز ال يتلا كلت | ةطساوب ليك 2 ةفاظدلاو هنادعلاو داهت>الا ةياعب

 هللا شرع ماما بهذلا ميذم تر » لاق ثيح انحوي دهش مكس هسفن ميلا ره

 ا جحابذلا هل تي هاجا نمو هب يذلا

 مهب نيذلا هللا نيمو ينعا ميسا ءاضعا ال هريفاونو ميذلا تادعص امو

 . 1) « املا سيلو كلم دق برلا » دواد لوقك ةسفنلا للطلاب هيلحن هللا نبا ىلجتب

 ًاهطنغمو نيلجرلا ىلا بوثب الاب رستم ناسنالا نبا هش 060 تير »| انحوي لوقكو

 5) «سهذ فق ا يلا

 1+9 ايورا ل ه1 اورو (1

 مس: انؤر (ه 017 ردع سل اعلا عب



 عم نوسلجيو حيذلا نوفيطي نيذلا ةنهكلاو راهطالا ةرءز الا ةّقطاملا هذه امو

 م٠ ادحاو مهعمجاب اونوكملو قلاب نيسدقم اضيا مه اونوكمأ يفاذ سدقا مهلجالو »

 ١١ «انيف اًدحاو ضيا مه اونوكمل كيف اناو يف بآلا اهيا تنا كلنا

 0 تك ءاثع مذ 1 يف هدرمالت هعىم 0 نأ ىدر بز نا كو

 س8 ىلع لوش (5 هتدئام ىلعي هشر 32 تاك هتوكلم 2 راهطالا ه4عرم سل 2

 ول 5-0 ا 70 4 ىلا 06 نه انا تنتوأ امام ةشوأ يللاذ ٠ . ا 00 ائحوب

 501 ىلا سرودرف ل ُِف ىلا 0 ري نم- لك

 0 :اسلا لصفلا
 هنيع نعو ىسركلا ماما حبذملا بصتل يعادلا يف

 يسرك بص نا اوبجوا ةمكح لك نيمعفملا راهطالا ءابالا نا نيش مدقت ام
 ميذملا ماقي ناو .هسدق لكم ف اندلاع ل ل لا امال

 ير 0 أنه اهو . هدح هاا عدلا 0 كك اوريشدل سدعلا سل 8

 ضعب يفد ٠ رم (مك هماما ميذملاو < قا نا ابحت ناك يسر 1

 0 مضاو وه 0 ةمحان نم نيزبردلا لوف يسركلا تصش لسساكلا

 الل اد لا قا ولم دل تلا هع قضت ناعانا مورلا

 قلتش كرار لاو دل ذا دارت الأ نبع نوع سلخ ننالا نأ ترا ديت ةمدتملا

 0 2 20 احا

 نع ع آه ه رمادلا نءاو ة ةحودمم تاوايتلا ىرا اذانا | مه 0 0 هس را م لاو

 م6 ارا لا 61 ل

 ا . را 1 ل



 ١ ١ا/ عباسلا لصفلا)

 ةردقلا نيع نع ايا رشلا تبا نور نآلا نم » اسر برأا نلاوؤ 19 « نبا نيع

 ؟) « ءامسلا باح“ ىلع انتاو

 شرعلا ماما بصنني ناك حبذا نا. ىرخا عضاوم يف ةسدقملا بتكلا تربخاو
 شرع ماما يذلا ةعبرالا بهذلا مثدم نورق نم اتوص تعع'» |احوي لوك
 ىذلا بهذا ممم كيا نتعفود خا كالم ءاحو » ايضا هلوقكو ٠ ت5 وأ

 0 « شرعلا ماما

 ماسما بهذلا ميذم نا انحوب لوي اذالذ بالا ني نع نبالا ماّمم ناك اذاذ

 نأ ىسوم د 535 كاذلو ناسناو هلا وه صلخملا كدا نأ مملعأف ٠ هللا سرع

 نا هللا هرمأ 0 ناب اللا 0 0 4 ةدئاملا 38 ْ

 عبطلا ىلا 4 راشد ا دوعق ٠ ب ليلكاب اهللكو 0 بهذلاب ةدنأملا

 ىلع لدي يقنلا سانا وا صلاخلا د اذان ريل ًافعض ناك يذلا يرشبلا

 ظ 0 يهالا عبطلا

 هعيط لاوز ريغ نم ُهعم كح رتر و بهذلاب ليمحمت فيعضلا دوعلا: نا كو

 نم اممونقا !داحتا اهعم تدحناو ةيهلالاب تام تسدقت ةيرشدلا ةءيبطلا كلذك

 مياذملا نوكي نا بجي نيتعيبطلا نيتاه بسح ىلعو ٠ اهتدش نم ىذا اهييصي نا ريغ

 هنمع نعو بالا اسك ماما

 نبا هنا اههادوا ناتفص هل يمهالا هعبط صخي ع نءالا نا ملعا كلذ مهفلو

 همبأ نصح ف وه ةّوئيلا تسدد ىلعف ٠ رهولحاو ةردعلا 2 هَ وامسم 2 ةشاملاو هللا

 يف ان>وي لوتكو .5) «كتداو مويلا انا ينبا تنا » بالا لوقكه ماما سلاج

 و115 قه #8 هم: لامعا ١(

 مس:م ار (وه م: انور (6

 ا نوار 8



 هنيع نعو يمركلا ماما حبذملا بصنل يعادلا يف 00

 هبا نضح يف وه يذلا ديدولا نبالا . طق دحا هري مل هللا » هليحتا ءدب

 ١ ) « 1 وه

 ا ل 4 لاو هتوف ابإلا عم ةاراسملا بسح ىلع ام

 م 0 كيمدقا ائطوم ك< ءادعا عضأل ينيع نع ساجا يديسا 1 3

 دعب و٠ 0 ةملك؟ عيمجلا ل طباضو هرهوح ةروصو هدهت ءامض » وه نيالا نا ساوب

 ) « يلاعالا يف لالا نيمي نع سلج اباطحا رّعط ام

 ىلعف ٠ كلمو ربح هنا امهو نيرعا اضيا هيف ناف انم هذا يذاا دسملا اماو

 سلجي كلل لام رمق عفشيل نبالا ماما 0 ثر وأ ربا لاثم

 ف رالف كلصلا يالا 2 ديدح سلالم ضلخلا ديننا تاف «ةنبع نع

 كلذلو . هةيكو هبا ةعاط ىلا اندرو 0 ةرطخلا رسأ نا

 ناك اذاو . قداصيكم ةئتر ىلع دبالا ىلا مئادلا ربللا هنا مسقلا ةملكب هللا هراتخا
 مهاباطخ نع نيبارقلا ةل نومدقيو سعشلاو هللا نيب ضرالا ىلع نوعفشي رامحالا

 ان ل ات ككل كالا ةقدلا نامل اع يلو ان لا دعما صال نإ
 ذخأيو رابحالا ٍيظع ىوس دحا سادقالا سدق لخدي ال نا ةاروتلا يف هلل 00

 ةثرييد جي مث سادقالا سدق ىلا ةدحاو ةرء هب لخديو لوجعلا مد نم ةنس لك
 مهداسجا ريهطتا عشا ىلع

 للا ها تلا 0 ل نا ءانسلا ىلا اه ىلا رك هع كلذ ناكر

 حالا عدب و بالا نضح ىلا قلحا ةسق ىلا همدب ةدحاو ةرم لخد ءايلا

 وهو بالا نض> يف هدحو وه ُهنال . مهكرادمو رشبلا راكسفا هقحلت وا عم لخدت

 دوعص نع نيعبسلاو يناثلا رعغا يف يجورسلا لوةكنارفغلا محي نا ميطتسي هدحو

 هاوس دحال نكي ذا هدحو راحالا ميظع لخد » سادقالا سدق ىلا 2 ١

 ١)( نبئاربع (س ؟ 20 ه5 زومؤم'(؟7 هم: ان>وي ١:س



 ١1 عباسلا لصفلا

 عاضطتسا ن ا نآلا ره ايف يتلا ةلخادلا ةيفخلا ةمثلا ىلف ٠ هلخدي نا ناطاس

 لاثم ىلع ةكمالملا 0 باملا جراخ نو ٠ هدلاو رو ىلا لعدي نأ :هداخو نءالا

 ٠ لخاد ىلا هدحو وه ليقاف رايحالا ٍمظع ميلا اما. سدقلا تب يف نييواللا

 « هتحصب راكفالاو لوقعلا لخدت 5 ناو ا سادقالا سدو اللا هدحو لخدو

 ةلسمتسملا تاريغ راح اج ىذلا 0 اما » لوش ذ دأ كلل ذب ,رغ نئباون راخأ دقو

 هسسفن مد لب لوك نر الا عنصي ل لكاو مظعا 0

 )١ « اندبا ءادق 0 2 كياو ةارع سادقاألا لخد

 الأ شرع ماما ءامسلا يف لمملا مثذم اصب نا برلا ةارا:ينسلا:انو

 صاخا ا مهفلا فقالا يس ماما ناب رقلا ميثذم بصني' سئانكلا يف كلذكو
 صاللخلاب رفظو ةنجاو" رع كسلا مب 1 ىَء ار د هذاو سانلاو 20 »ب طرسولا وه

 ىدالا

 هب دا ةمدقت وس د بالا هلا ند يسركلا نيع نع ماي مسدملا نا 5

 0 نانا 2 أم 8 ىلع ةسائرلا 5 اطعأو هلمع نع هنسافلا هةهملخ ىلع يدرر

 ساج ةدحاو 6 ةدعسبد ااطتللا عرَع برق نأ دعب هناك 1كيع امأ « لولا 7 8

 ثت- طا 50 « همم دعل اعطرم هؤوادعأ 0 نأ تلد كيعل | رظدشم ديالا ل هللا تع

 ف هممع نع ةدساحأو ا كاب نم ه4 فاق 00 هللا نأ كاي سدسفأ لهال امضي

 رهدلا ده ُْق سبأ 6 2 و ل ةوقو ن 0 هسا رك قرف 0

 ") « ةسكلا

 عملا صلخلا ديسلا نا مهفنل هللا شرع ماما بص يذلا نا متي اكد اممو

 مداخر رابحالا ٍمظع وه يرشبلا عبطلا يفو . هنضح يف سلاجو هللا نبا وه يمملالا
 ١( نسيناربع «١١:٠ نييلاربع (ط: ٠١: "١١

 "م4 2١١ سمقإ (



 اهليوأتو رادلا يف 37

 هنا ملعتا كالا يسك نيع نع ضيا ماقي اماو ٠ ءامسلا يف هللا اهصن يتلا قا 7

 0 دبا ىلا هعم كلام ةيرشنلا يفو ةمارككاو تاذلاب هل واسم ةيهولالا يف
 اال همدح 0 ةصاخ ٠ ميذملا كفاح ىذلا يسر 1 ىلع ةنهكلا 5 اا

0 

 0 با سلب 2 لوا

 امزح خح !هعأ ةالصلا لوتيو ةراشنلا ظحالي يذلا مسقلا يف نأ

 ثكعو يسركلا با يعع 3 مجدملا مادق | حسره | كح مب 41 00-2

 روفانل ءالد م كانه

 001 داخل ار فل تورلا ءرعدل كل

 ىلا ه1 ليلا روشمساو عش 901 ارظانو هتطلس 2 عاد نوح ءاسورلا ةنالعس

 ىوملا ةيالع<
 ارك اشم را لعو لكطخ نحر ا دنع ١ انمار
 11 ا مهراسور وللا درا مهدنع نييزبردلا ناك اهلف مورلا اما

 يذلا يسر 51 ىلع رثكألا يف نوسل#و ةسسنكلا باب لخادب نوكب يذلا ناشالا يف
 و 0 سرودحا ىلع 5 هنال نيزيرردلا ُْف بوذا هيل 0

 ه١ 0 ]هم يطل 6 دل دكا برص 1 تل كفو همنا أمورلا ةسنكلا اماو

 لا اسا) سل كلاهو ميدملا دعب 1 يف لضفالا عضوملا وهو ميذلا نمي نء

 91 مدخ يابو سادقملاو ةالصاا تاقوا ْف

 ارا ةرورضلا دنع 1 1 يساركل 1 نع 00 6 فو

 بمرض ' يسركلا نا وهر نآلا قرفلا 9 |هريغو ةعببلا لاخلا عب زون لجال ةلشس

 ا ناك ل طل أ ةهذل أ معسل لقص كسو بوذاحا ةهذس ىاارتمالا 22 لش

 اهكذ رم يتلا



 نماثلا لصفلا

 اهلي وأتو رادلا يف

 ةالصلا نائالا ونب اسهيف عمتجي يتلا رادلا وه سئانكلا يف ثلاثا ناككا

 . سفنالا ريبدتو هللا ةمدخ صخت ىتلا رومالا يقابو ةسدقملا بتككا عامسو سادقلاو

 لكيسشاو ٠سوروخ ةنوع“ مورلاو ةالصلا عضوم يا ةثالث ماسقا ىلا مسقنت رادلاو

 تدب ىل  نوكح ام برقاو رادلا يف عضوم لجا وه سورواف ٠ ةجراخا رادلاو

 ةنككاو ءاسورلا ممشجي هيفو ٠ لكيش او عبذملا نيب ايخرب نب اركز لق هيفو . سدقلا

 ديلا عضو نوابتي نومرملا» بعشلا برقي هيفو ٠ ىرادلا ةحبستو ةالصلل ةسمامثلاو

 ةيعيدلا رومالا رثك ا لفت#كو ناسرعلا للكير

 يذلا مادخ. سواج لجال يمارككا فوفص سروتا يف مورلا.بضني كلذ: لجالو

 يف ماقأ لوقلا مدقت (كيذلا فتسالا يسرك ن وبصني' هنناجيو ٠ هتقرع يف دحاو لك
 نيب ةريصأا نام ىلع اعبر 0-6 نولعخحتو بونحا تهم ىلب امم ني زي ردلا

 ىبرذلا نناوبأ ةقالاك ير نرامشو ١ نادنا ءطسو ىف يذل يس ى: نير ولا
 بالا ىتتتو سدقلا تدب ىلا لوخدلا لجال قرشلاو سوريكألا لوخد لجال
 ىسرككلا باحضصا انؤانآ اماو ٠ اهريغو رارسمالاو ليجنالا حابز لجال يللامشلاو ٠ كولا
 ل مايق مهو اواصي نا مهسوفن ىلع اوبجداو يساركلا بصن اولماف ىكاطنالا

 « تاوامسلا يف يذلا انابا اولوق ةالصلل 2 اذا » برلا

 أسا دكيمالد نع ةصاخو نيمدهتملا ءابالا نم رثكح ظ ميراوتلا انتربخا دقو

 اًرانو اليل مهمادقا ىلع نييصتنم مهتايح لك اوضق مهنا نورام سيدقلا مرككا

 يئارونا سويطا:غا سيدقلا دهشو يولملا بايلا ماما نيقوج ةالصلل اومسقناو

 طغا اذه ىلع هللا ياست نوؤري ةكنالملا معس هنا
 ام فيعضلا دسالا ةدعاسمل تازاكعلا ىلا نودتتسف ةسماهشلاو ةنهككا اما



: 5 
 اهليواتو رادلا يف 0س

 ةممسشسلس سس حس سلا مهسممو مم ا

 اذه يفو ٠ اهلا اوقترا يتلا ةجردلا ماركا يساركلا ىلع نوساحي مهناف ءاسورلا الخ

 راس هم ةيكايدوببالا ءاقم نوكي نا ةيقذاللا يف اوعمتجا نيرذلا ءابآلا ىمأ عضوملا

 نيزبردلا لخاد يف سولللا نع مهو. نيذلا راغصلا ةسمامشلا

 05 نينمرملل صصخم وهو لكشلا وه رادلا يف يناثلا عضوملاو
 لجال طسوتم . ماسقا ةثالث ىلا ةرييككا سئانكلا يف ةدومسقب 0 حورلاو

 رانا يلامسو ٠ نامشلا يل ولجو . راغصلا مهدالوار نيجوزملا

 0070 ا ىلا طاش دف ضل نابلس ب 8 نآ سرت رو
 مير رح نال لاعثلا بهم نم ءاسنلاو بونإلا 'ةهج نم ثاكلاجرلا ماتم ناو
 ءاسنلا عبط نم ربصلا ىلع ىوقا لاجرلا عبطو لامشلا مير رح نم دشا بودجلا

 هارفي تارا الحا داع كا

 نيمدأتملاو نيسات أ ءايالا اهصخ دقو ةجراتعا رادلا وه رادلا 0 ّث ادلا عضوملاو

 اورض# نا م 1 ا 7 ءالو م نال ٠ نيظوعو لاو نيعماسلاب نييقو رعملا 0

 ام دنع لمجلالا ةءارق دعب مهنوجزج ةننوك ايدومتالا اك لعاب ةسدعملا رأ نألا ةمدعل

 « نوعماسلا اهيا مالسب اوضما » الائاق ةسمامشلا سيئر خرصي

 سادقالا 5 سدعلا تدب لم ره أملا نوربملاب سدقُد ةمراشسا اراثلا دعو

 ماوعلل اوُنْذأَو اهوردتحخا لئارسا ةنهك كر امهاثم ريقوتلاو مارك ألا بجو ساو

 ناركلا اقم نما هضم للجو ةسدق ةرف بلا راف انهتف اورككتو اعدت نا

 تدب ىتدب » :ًالئاق ماهللا ةعاب ىساركو فرايصلا دئاوم بلق نا دعب اهنم مهجرخاو

 00 ل > «صوصلا ةراغم هومتلعج متناو ىعدي الص

 نيعمتجلا سعشلا ىلع هبهاوم عزوت.مو سدقلا حور رفتسم ىلا الوا رادلاب راشيو

 هللا سرع نرَم 0 را ًاشاص ءام رن 0 لولا مده ا اهرظن دقو اهف

 لك لع يحور ضيفا ءاج اكأ ةيزعتلاو جابتنالاب اًراعشا ءاللب اهلثف : ؟) « لمحلاو
 01 ا ل ا ل كم ل



 لدا رع نءاثلا لصفلا

 ١١ «مك تاو ون استف رسس)

 ا ايلا ىلع لودسلاو نأمس ءامظلا ىلع امنا ضف ا 1 اضا درو اكو

 لع فاصقصلاك ىشعلا نيب نوتبنيف كلباتعا ىلع ىتكحربو كتيرذ ا 2

 5 وانا قاع
 ةاملل زيخ انا » الئاق سدقلا حور ناسا ىلع كلذك صاخلا ديسلا ماكست دقو

 أهذا انحوب نأ مب م .7) « | دب طم عر ١ اذ 0 خوفو عو# ن 8 ليش نم

 هذه ي ءايقتالا ىلع ضيفت حورلا ةوق نال رهنلا لاثم ىلع آلا 0 ةعمب يف

 هللا ىلا توارد اه دع ةرحالا يف اماو . دادعتسالا فعض بلس ةقاسلاك ةأدا

 نودتسلو رباك مهلع ضيفي رنئليط لككا يف الك هللا نركيو مهتحرف لمكستو
 دوللا نم + اص نشا زيكو نكت واول ضئافا قف

 هرويخو هللا ممن ريزغو ايئدلا هذه يف راهطالا ةايح ىلع رادلاب لدن انا

 امئاطرح يدر رصااو أ عواس 2 ليدا دعلا أع كالو حورااو داسحلا ص ايف م مع

 لافطالا دمعي | اهفو نااالاو ميناركلا | مامف يف كلو رودخلا فلارت حوش 0 رم

 ىلع كلذب لدتسنا راهطالا تالضف ظفَحتو ناسرعلا لككيو نامالا ونب ماسيو
 لايكلا ايم اوغلمي نا ىلا ةيحورلاو ةيدسإلا ةايلعا يف مهوشن

 مر همسل دقو قلاخلا 6 نك اماو تعش ما 2 رادلاب مانا 3

 سنئائككاو سرادملاب مث سودرفلاب ًالوا انسنج ىلع لضفت هللا نال ةيهلالا رارسالا
 ه«مدختو ةفرع ىبك ةيهلالاو ةيعيبطلا مولعلا باستكا لجال اهاهاض امم سياءلاو

 ندملا يف سعشلا 7 ًادبر بدبلحا هنبا انل لسرا هتقرعم نع انادع الو ٠ ةعم لولو

 دذيمالتلل ةبوجحلا رارسالا فششكيو دسإاو حورلاب مهثوغيو راو ٌربلاو ىرقلاب

 ةرضلا ماعلا اوذملشا نا م مهرماب و

 مسد وو امشاأ (# م7 لتؤب 0

 سو: + انحوب (م



 اهلي ا رادل) ُِق ”١

 هدبلا ذنم هللا نافذ توكسلملا يف مهدجتو راهطالا عاتجا ىلا رادلاب راشي الث
 ىلع رهاظلا نم لدتسن يك اًنلعُم ارهاظ اهضعب و اب ومجم اًيفخ رومالا ضءب لعج
 باقلا يف ام ةلضف نم قطن ناسالا نا ايكو . باوثلاو رجالاب كلذ نم رفظنو ىفخلا

 مدا نتمحي ا 0 ناعم نا هيأ كارل | 3 ةرتملا ىلع 00 ةرغلاو

 اذه انا قلخو ٠ حورلا ةفرعم ىلا دسملا تاكرح نم دشتز: يك ر هاظ رخآلاو يفخ
 هلل فلا ىفاوتو هقساسج 0 ا 8 0 ماعلا

 هتوهال ىفخا ضرالا دصق الو ٠ هطبضتو هك رحت يتلا .لوالا ةلعلاب قيدصتلاو نامالا

 قراوذساو تازوتلاب هتاذ م فق تاكو ا هلك ملاعلا يف هب دا يل

 ثسيح ىلا لرجل ف نذأب ١ رابكلا 1 هتوسان ىفخا هنأ 3

 اقرا حرت اند قا رازا داما لسنا ءالوه كسمتت يكل ةنجك الا ل

 هعم داحنالا بلطو هل دروسا ءاوعلا اوداتقف ةايللا ةيواطلا

 يف ال نذاو انع اهافخلاو ءامسلا يف ىنذت ال زويخو لوزي ال ميعنب اندعو اريخا
 ةسدقملا ىلا ةوالتو ميثذملا ىلع هروضح ةطساوب يكل هدحم لكيم ىلا لوخدلا

 داقياو مهرئاخذ ظفحو نيسردقلا روصو هحببست ىلع بعشلاو ةنهكلا لامقاو

 ريغ دحلاو يملا معنا رظن ىلا لّقعلا ةراصمب مفتر رولا كَ اناكتناو ميد 1

 ذا 0 بس ىلا هجو ةدهاشم نم يذلا توءنملا

 نيدبالا ديا ىلا هدك لك يف هعم نوكم نيدلا

 مساتلا لصقلا

 اا ل عا الو راكب نادل 51 هانت نأ ةمشعلا ةعيذتشلا يف كبارلأ نما
 ص " 5 م ٠

 رباملا» تاءارقلا صنت نا نوسردقلا ءابالا ىماف ةديدخلا ةعب رشلا يف اماو ٠ اهريغو



 لك اش امو سقاونااو ماعنلا ضيمو ىئارماو كرايملا ءاملا نارجاو ةيدومعملا نارجاو

 ْ كلذ
 ةالصلا ةوالت لجال كانهو انهه نم نيزبردلا ماما ناتءاّرق ماقت الوا

 ءانالا صايمو ةسدقملا ىتكصلا التن امهيلعو اراهنو اليل ريصت تلا ةعماملا

 ءادهشلا .ثاناكنو

 نورتو ةعيبلا لسا انرعش مهضعبف رادلا يف صنت يتلاربانملا اما ين

 حابذو ظعولاو ليجانالاو ل انمزلا امملع ارقتل نيزيردلا يلاث يف ىف ضعبلاو اهطسو ُُث

 نا لسرلا صاخلا مّلع ثيح نزيه ةلعملا ردا راق الام ان ا يعلاو :فوابملا

 ٠ برلا ةما.#, ةوسنلا رشبو كالملا هياع فقو يذلا ربقلا ربح ىلاو هتبحم يف اوتش

 بدنيو ٠نائالا ميلعت لطبي ءامسلا توكلام يف هنال سدقلا تبب جراخ ربنملا ماقيد

 نم ل لفسا نم 5 هقوف اهب يدان يتلا رارسالا نال لاع عضوم يف ريدا

 ماعلا ةالوو ةأاضقلا م اما حوطسلا ىف اع ليا ال اهم ىدلفتا نأ' او / انو ٠ العلا

 يدعصا » ايعشا لاق 0 0-0 نم ةلزنم اهناك اهب اوكستنو اهوعيسي يك

 20 « ملثروا ة ةاكا كتوص يعفرا ١ نويهص ةرّشدم اب لاع لمج ىلا

 ىسوأ سومانلا لك ةمارلا 7 ليثوعت هنحو ىلاغت هللا ليخا اضيا كلدلو

 الضخ“ اي سلا ميلشروا هيريل لاع لمج ىلا انوي فطتخاو ءائئسروط قوق هميلك

 لمللا ىلعو لطلا سأر قوفو 0 رهظ ىلع ملعي ناك صلخلا ديسلا نا نع

 ضرالا هذه نم انءعفر هاباصو انظفح اذ ىّتح ءامسلا ىلا دعص لمطلا نمر ىلك

 العلا ىلا

 ْناكَو نيسمؤملا ريغ هئاع لستغب يك ةيدومعملا نزرع رادلا' يف ص خلات

 ناك ن ءالا ةعببلا لخدب ا يكل اهريلهد يف وأ ةسكلا جرا ميد نم تنبظنإا

 ةتازالا ىلا هولخدا مهنا 3 0 ةعم ىلا 1 زمر سناك لك سا اضلاخو رودلا نب

 «:؟ء٠ انعشا ا



 الل 6 اك لان لكم 11 كلذ فار اي تازارلا تربت ظزحم كانه ةنأل
 ميسلا سيان دامعلا يف انتال لامثلا بناج نم رادلا يف ع نا ءابآلا ىمأ مث
 نيعلا نع نيذذلا نيطاصلا فوذص ىلا ةأطتلا نيب نم لقتننو

 00 نا كللختوا» مورلا ارم لع هالو ةياعش كاثقا نرطلا قوق قله
 لا يللا صلال لير فاش ةنيراحل وهدا امتنا ىلا ناعألا تاشا ةراشا, حلا

 ساملا رحبب ناملس هيلا زمرو ٠ ليئارسا ينل انيع ةرشع ىتنثا ةنم جرخاو رفقلا يف

 0 يذلا ءاملا نأ مهفش يي 1 11 لعل ينثا ىل ع رادلا يف 00 3 ىذلا

 نم ماعلا قافآ ع مج لسرلا هب دمع ةب ركلا ةئءطب برلا سنجح

 سدقت يفو ساطغلا يف ةكران 0 ءاملا لجال نارجا رادلا يف عضوت ًاعبار

 0 ديفم كرامملا ءاملا نا ىلع ٠ ناماس لكم نع روكذم وه اع اهيشت امتهيغو ةعببلا

 وركذ دقف: هك "ا 00 ءافشو نيطايشلا يزطو ندنلا 3

 سرفلا ةدوص ن.. اهجرخاو كراملا ءالا شرب 11 صاخ هنا سويراقم ان انالاا

 ةاس# فكسا سولقرع 8 اطيشلا 0 هنو ٠ رحسلا ة ةوشب أهمل 3 و تناك ىي

 نيريثك ًارباو ءاطالا زعا يذلا ءاعنالا حرقت نم 0 بهذلا مف 0

 ا ل لا 1 نشاطا 00

 عج نم ءاسنلا اوصلخو يضارالا نع رآقلاو دارملا تامجه ءابآلا نم ريثك فرص

 اوعنص هب و .داسجالا نم ةيدرلا حاورالا اودرطو مسالطلاو رخختلا اوكسف هبو ضاخلا
 ىَش قراو>

 داعملا ضرأ مهوخدو ر حبلا مهذايتجاب ةنءارفلا اورهق نييليئارسالا نا ار

 1 هيلع نوشري ني> ودعلا نو زي هلي تان ىلا مهرخد كاع نونمو *ءلاا انزكصو

 ءالا اذه

 تناك ذه نأ ليقف ماسنلا طبل ةرودملا يارا ناذلا يف نلت ؟ تاغ
 نورظني سانلا نا امي ةنال ةفاظنلا ىلا ريشت ينارلاف . اضي | نايلس لكيه يف ةقّلعم



 )ساب عسانا لصفلا

 تضل سند للك منع اوليزي يكك يثئارملا يف مههوجو ىلا
 نيس دقلا نا ىلا أضن ةارملا عضو ياسر هلأ ةروص اه 5008 ةعاس لك انحاورا

 نومهشو نورظني لقعلا ةارع هنودهاشي امدنعو هللا هجو 5 ءامسلا يف نومعتت

 نومتشي املك
 ةنال هللا رارسا يف لماتلاو ةالضلا ةمزالم ىلا 'هب راكد 'ماعنلا نكتب اماو

 نم هيلا رظني لب فقيل هنضحي الو هضزب ىلع في ال هنا ريطلا اذه نع روكذم
 رظنلا نع الفاغت اذاو ضببلا ىلا ارظان اهناكم ركذلا سلج ىنالا تست اذاو ديعب

 نا انيلع بجو ةلوبقم انتاولص نوكت نا اندزا اذا كلذك «دشفورذم ضربا ىل

 ندع انك ةاملط ناف هب وسند رومأب انوط اذا اما هلل انل ف ومع رراصب عفز ناو ةعدبلا لخدن

 ةمضرم نوكس الو دسفتو

 كلولملا نا ايكو ٠ ةالصلل عامجالل نينموملل امينت رادلا يف سقاوتلا عضوت اسالاس

 نا ةينوك ايدوبالا ىلع ءابالا بجوا بيو رلحا كرات” تبلل ادا لارا واتسب ورتب

 ناك يذلا راملا حون نم سيقاولا قد ةعببلا تملست دقو .ودعلا ةراخل سقاونلا اوقدي
 لك اللو ةئيذسلا لمعل ةلعفلا عاتجا لجال راهنلا يف عوفد ةثالث سوقانلا برضي

 ةتهكا اهف 2 ناك يتلا قاوبالاك اهواعجي نا ليئارسا بعش هللا سعا دقو

 كل منصا اًلئاق سوم هللا ملكو » ررح وه امكح ءادعالا ريكو بعشلا ءادنل

 تالحلا ريستو ةعامملا ءادنل كل نانوكف اههعنصت نيةورطم ةضف نم ثكع

 قاوبالا ْ م مغ ةنهكلا بورش ولو ٠٠٠ ةداىلحا 3 -7 / ممسك "ب م

 لع مكضرا 2 بح كَ مجح اذاف٠ . مكل اي امحا قدمو هدا مسر يل كلذ نكي

 ١١ «مكئادعا نم اوذةنتو مكسهلا ماما اوز نتف قاوبالاب 006 ودع

 مهلصخو ممالا هيلا اعد يذلا يشن « ه«بسلصب كلل 5 حتا زل مذك“] دقو

 ودعلا غرم

 ١)( داع +١30



 هبابساو نيزبردلا يف (١
 د و

 رشاعلا لصفلا

 هبا.ساو ني زردلا 2

 نم نيباجح عنصي نا برلا هرما رفقلا يف بعشال سزدقملا ىسوم بصن نا ل

 الصاف اههدحا نوكسشف كا جباسن ة ةعنجص 0 0 ناوحراو ىو

 لصف 200 هلا (سادق ل1 سدو سدملا نيب الصاف يلاثلاو سدملاو رادلا نيب

 نع سدقلا | اوبهحو رح نم طئا# سدقلا تالا سانف الا سف ءدملا نم ءايالا

 لف اق تأ لا هباوبا تناك امو ٠ يقتيذوراطلا عمجلا 0 رادلا

 ةباهملاب ةفئتكم هللا ةمدخو ةماركلاب ةفوفش تونهككأ ةجرد رمتست يكل

 ىعبني ةعمسلا نووُش ناب نومجإي اوذخاو نوبذ اسلوالاو نويائتئااولا رهظ نا الو

 تا ا تت نا ال راسل ل يرحم ل نعت نا
 نه بعشلا نكمتي يك ةكمشلا لاثم ىلع ىو عب ؛ ه1 يش سالو ةذاحلا

 لح ناك ةماقلا تاور ارد عيج يف مضاو وه (ك ةسدقملا رارسالا ةناع

1 

 يتلا ةسينككا يف طفلا اذه ىلع عنص نيطنطسق نا خرا سويباسدا ا
 نيزيردلا ىطغي ارتس لسأو نيعارصع نيزبردلا باب لعخ ةننيطنطسقلا يف اهانب

 سادقلا ول نع اه مزاب يتلا رومالل ءافخا لخاد نم هلكطح

 ةسدقملا تاوقنالا داهطضا نامز ىلا ةعببلا يف كلذ تشو .امهريغو ةنهككا ةماسرو

 ىلا يحاونلا كلت يف نيزردلا .مطسب ءابالا سمأ نئنيحو ..:مورلا دالب يف ٌةصاخ

 اذه انموب

 00 يفر ٠ ميبلا رثكا ف نيزبردلا 0 مهناف ةينامورلا ةسيئككا يف امار

 ظن ظن نا سل 1 تاجرد 3 قوف ميدملا اوعفرو ةماق فصن اهولع اولعح

 اهراس سا كل كل كويس



 ١١و هءاساو خي نردلا

 نم ناباب ل متن نا ءانالا ىماذ (يتحم الوا ناك يذلا سادقالا سدق اماو

 اوبصنو ةنازخ هولعجو رادلا نم ماوعلا هلخدي ناو سدقلا تيب نم كانهو انهاه

 توباتل اعضوم هيف اولعجو داعلا ةمق هنمي نع اوماقاو هطسو يف اريغص ايذم هيف
 كلذ هشا امو نيسيدقلا رئاخذو ةعيبلا 98 سدقلا تالآآو ةمدخلا باسو تازالا
 هه كارو يكررطاو ,طيدباو يليالا ةماسر يف ًادننو ةنهككا ءاسور راتخم كانهو

 تارودلا ريصت هيفو لافطالا نوفتوشيو رارسالا تالضف نولقن

 ئذملا ةّيتح يف اهوماقاف سادقالا سدق 0 ام عم فقسالا يسرك اماد
 ندرس يل يل | ميج نوكت يك رلاع عضوم يف ريبكلا
 عدبلا باكا معا را

 يذلا راهطإلا ليبس انل مصدوا ىلاعت هللا نورك راهلما باححتا عفر نم دوصقللاو

 ةقشملا ملل ناحل ةماقز ىلا :يكادلا اماو# لوتسلا لاق ابك ةتيفلا ى اير“ ناك
 ليلا يف هل ناا اذكححهو ىسوم 5 اذكه هللا نال وهف ةثدللا يف نيزبردلاو

 مك دقف اهسدقت ليزحلا ةثالثلا ميناقالا نيب 'ىزحتلا ريغ زييقلا ىلع لدتسنل
 )١ « هل فشكي نا نبالا ديري نمو نبالا الا بالا نم ملعي دحا سيل »

 لدي ال نا ىموم برلا سما ميذملا ةمدخو بعشلا نيب زيبتلا لصحي يكو
 رامالا 6-5 اللا سادقالا سدق لخدي ال ناز ةنيكلا و كا ندا تدب

 ميدل جراج ماوعأا فقي نا يقشر طلا ممجملا ٠ م سحأ ديدتلا ديهعلا يد هدحو

 يف ةسماهتلا نيد فووولا ىلع دحاأ رش 0 لارسال ه«بيلع قت ىذلا

 سادقلاو تاموقلا

 نا دحال لِي ال هنا لاقد يذملا لوخدلا نع ءاسنلا ىهن ةيقذاللا عمجير
 سدقلا تدب ىلا لوخدلا نع ماوعلا ىهن ةقارب عمجو ٠ طقف ةمدخت الا هيلا بزتقي

 نيزيردلا لخاد ةمدقت مدقيوا برقي نا ماوعلا نم دحا لك ىلع مر سوارت ممجو

 م61 اقول 60
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 سساعلا لصفلا 00

 قدما نما اغار كامرا يدق نم كلذ يف مهل نذأ يللا يعمم كرما اح ام
 هللا 0 ١ ةدهاشل الها نس ا تعبشلا نالا تت اوحاا ةماقان ق قيتعلا دهعلا

 ا هلاك دا نإ راو نسرمانا يسوم طلال لا نا كلذ دييو
 لاق اك مهراصبا فعض لجال نقر عضي نا بعشلا هيلا بلط بعشلا

 نورظنتو 0 الو اءامس نوعمست لقو بعشلا اذه ىلا قلطنا:» ايعشال بزاا

 عامسلا نع مهناذآ تاقثو بعشلا اذه بلق ظلغ دق ةنال نورصنت الو ارظن

 مم ولعب 1 الو مهن اذآب اوعمسي الو منويعب اورصبي الكل مهنويع اوضماو

 0 ميفشاف يلا اوعحريو

 كلذلو هباص ىلع اورماتو همالك نع مهاذآ اودس ربلا ماعم مهءاج نا الو

 لاوزو همده ىلع الاسلد لفسا ىلا ىلعا ن ٠ لكما ب 2 1 مجالا ىو

 ترونهكسا!ا كلذ نالطب ىلا ةراشا اًنقباس هبامث قزم دق رامحالا يظع ناك هاد
 اشي مو مهواق نع ءاشفلا عفرف همالك اوليق نيذذلا اماو . بزي مسقني تدب هكا كال

 ءامكسللا نع اهافخلا يتلا رارسالا مهل رهظاد ةينالع لب زومرلا مهملكك نا

 مهريبك ىلا مهريغص ن م هوفرعو هوحولا ةلادب هيلا 0 نينبلا ةريخذ مهاطعاو

 8 ىلا قاب هسفن 3 كلذ.:نال مهرئاصت ترمعأ » اانا كرش كح

 مويلا 11 هنأ ىىح لطبيب مي 2 6 وهذا قيتعلا دهعأا ةءارق دنع ا ارو

 12« مهبول ىلع عوضوم عقربلا 5 ىسو< 'ىرق ادا

 ارارسالا ةدهاشما نع عشا عن ال نا ءابالا برق ديدكلا دهعلا يف اماو

 نونمْويو نوفرعي ذا ةسدقملا همالآ ةطساوب برلا مهم ىتلا ةبارطاو ةلادلا ببسب
 يمه هذهو »برلا لاق امك ةمارككاو ةيلزالا يف سدقلا حورلو هل واسم هللا نبا هنا اقح
 ©) « ميسملا عوسي ُةتلسرا يذلاو كدحو يقيقلا هلالا تنأ كوفرعي نا ةيدبالا ةامحلا

 ١( مو "5 :؛مل لاعا ١١:١

 م 1 انوا 07 ادي 8 نمر كا



 راسل هنامساو نيرزبردلا ف

 نيب وطملا ف 5 ةلماك تسل هللاد اسنتفرعم نال طسرلا ى قي ردلا ماه و

 نيحو » رروكذملا لصفلا يف لوسرلا لوك ةارملا يف اكو انفعض ةيسانم ىلع اهنكو

 كانهف برا حرر نوكح, ثيحو حورلا وه برلا نا عقربلا 8 برلا ىلا نودحري

 ىلا لوحتف برلا دم ةآراا يف ا, فوشكم هجوب رظنتف انعمج ني اما٠ةيرطا

 رمأ اذه 1١ ٠ « حورلا برلا نم نوكيب اك دجم ىلا دمع نم ابهيعي ةدوصلا كلت
 داو: لك ءاسوولل مضومو ةنهكل عضومو ةسماعشلل عضومو بعشلل عضرم زارفاب

 ب ليار ودل ةعاجو راب
 م كرات يهلالا عبطلا نا ماعنل سبقلاو رادلا نيب نيزيردلا بصنيو

 بايضلاو ماهنلا » يبتلا دواد لاق دقق قئالخلا عيج كلرادم هيلا لصتت الو هدحن إل

 الو ناسا هرب هدم د, ال وزن كيم » لوسرلا قلوب الاقرار زم

 م) 4 هاري نا رده

 اذاف تيأرف ” 4 تاحت قتلا ةبيجعلا ايؤرلا نع اًرخم هتءوبن ءدب يف لايقزح لاقر

 نم عمال سا رظنمك اهطسو نمو هلوح نم *ايض هلو ةلصاوتم راند ميظع ماغب

 لكحار .رشلا هش اه٠اهآرم اذهو تاناودح عبرا هش اهطسو نمو ءرانلا طسو

 تاوصك اهتحت>ا توص تءعو . . .٠ ةحنجا ةءرا دحاو لكلو ٠ ةجوا ةعرا دحاو

 6) «ريدقلا .توصك ةريزغ هاسم

 ارناكح امدنع اندادجا هللا هيلا لخدأ يذلا سودرفلاب رادلا هّنشُت اًريخاو

 ازذكمهو ٠ ضرالار ءامسلا نيب أطسوتم ناك ناككا كلذ ناف ةراهطلا نيظفاح

 ماعلا لهاو ءامسلا ناكس نيب طسوتم وه نيزبردلا

 م: رومزم (8 ١س علو
 ب ١: لايفقزح (ع« ١:5 لوا ومص 4(



 رشع يداحلا لصفلا لمي
 ميمي بسس بسس يايا ب يااا ااا _س حسسساا7]7٠

 رشع يداألا لصفلا

 نلفانكل !١ تزود ف

 سناب هتفأرو هللا 0-1 ةرفو ممل 5 مو الا نين الا باوبأ مع

 ل ةفأرار مم الا كروس لأ تل انضم لك دكر قرشا
 اضا ناوبالا 3 را »ع يسيرغلا ناهس - ةءطاثخلا ميرأ ت 2 رف انفو

 باوبا مد اذهلو ه1 رغم 0 انا ا لاقال هقونو ايصال هللا حاضرا 51

 0 ةقر م ىلع اولسشبو ٠ لا 5 ا © يك بما ةءارق 0 ةسئكلا

 مالا ىئغب كلبلا 0 المل الوار 0 28 1 ماد كباوبا مهفم“و 2 م 0

 7 ا للا ل هل مالا مهكوأم فل 1

 دّيعَأو يسدقم ةنيزل اعيمح نيبرشلاو ل ورسلا ٠ كيلا هي
2 

 ما اعغبا

 )١ « يصدق 'ىطوم

 م عيمجلا اي 2 نأ ا هلا عش ىلع باوإالا متنب لّديو
 ديدُا دهعلا يف هللا 1 ىقلا ةمعنلا م 1 ىلع لدتس اذه ٠ نمد ٠ يرامساا

 الكيف اونبي نا الا مهل نذأب م كلوا ناف 58 يدل نال وخ يتلا قوف

 ديدللا دهعلا يف هكلو ٠ اهريغ نود يشرب ةيرذ هل 7 سدقملا ل م

 ةلامو ةغل لكك !هلاوبا تت ”و عضوم نك 1 0

 الو ينانوب الو يا الو يدوب نيس قرب ال ةناو ء يش لك اناطعا هنباب هنا مهفنا

 كاسح يذ لكحص ىلع هتحر ضافا دقو لكد 0 مل ح الو دلع الو 00

 داحنالاو هتفرعم ىلا سانلا عيمج اوليمتسيو هلك ماعلا ىلا اوجْوي نا هذيمالت ماو

 د9 ةالص ُْ بوكم وره ارك يوامسلا هتوكلم ُُ هيك - : معنتلاو هكا هع

 ةلثاق املا ممالا تعدو ايندلا راطقا عيمط اماوبا نك ةعببلا نا » ةعببلا سردقتل

 1115 اهسإ 3



 8 سانكلا تارا

 هدئام ىل دما بلا كل اويرتو ءاطقعا ايبنا اراات . ءابرقا اونوكو ءاب رثلا اهيا اومله
 ىغا همسج نم ةناعا يل جزم ة اللا زيخ اهو

 رضع انثا | اهل » لاف هللا نر أهانا هارا يللا ةديدخلا ملسروأ ن 0 انحوب ردخأو

 لينارسا ىنب طاسسأ يو ةبوتكم ءامسا اهيلعو اكالم رشع انثا باوإالا ىلع 51

 ينثالا 07 سر ايبا ايف امانا يشع انثا ةكردلا :روشتاو ىسووا# عع األا
 10 < يشع

 8 0 ضرالا ىلا ءامملا نم 20 ةحوب اهنأو يلا ةد.دخلا ةندلاب داراو

 ” ذأ ىلا أنعم مود 5 ١ اهدهاعو همكب ص 53 فلا ةهتنك) هعببأا همس كلب هللا

 4اأوور رشدلا عوشب ىلاعت هللا ةفآر ةرفر ىلا ايل ' نسسع يد ١ ا نأ هلوهب او . رهدل دلا

 باوبا ةتالت بونكا ىلاو باوبا ةندلث لامشلا ىلاو باوبا ةقرداب قرتساا ىلا»

 هسفن لذب اذهلو عيمجلا ايجي نال هللا حابترا ىلا ةراشا « باوبا ةثالث برغلا ىلاو

 ةاوعلاو ى مصالخلا هب مه نوكأ مهعب 0

 يمه يملالا رهوللا ميناقا نال ةثالث يه ةهج لك ىلا باوبالا نا كانو
 ريدا 1 الا نأ 0 . 3 تونمدي د ةنومجم 0 9 9 ارم 0 0

 ٌُظ 0 هيما 1 مهر اشس ام ْنأ هل صأو دساسا ذولا مهنمز -

 نيدش ل ىب ل نإ لمحلا لسر ىى اع لب طاسالا ىلع ةديدملا نس هنا

 لاق امسح ةسارلا دوخصلاك م نيدلا لسبرلا فاالخم اهل تاش 0 ىلا مر

 لو » كوسا لاووذ ”) « قس ينبأس ةافصلا هذه ىلعو ةافملا 5 »ا سرطمل

 قسني هيف يذلا ميسملا عوسي وه ةيوازلا رحجو ءابننالاو لسرلا ساسا ىلع متين
 ١ « برلا 2 اند الي ادق هلك نانبلا

 ١م: نم 0 )ا #وكانوز ع١

 مسام ةاوق سسقأ (#



 سنع يداحلا لصفلا ١

 نكحاسم عي ىلع نورهص باوبا بجي برلا » دواد لاق اذه لجا نمو

 مالا 6 ىلع ةينبم ةسدقملا ةعمبلا ىه ىّتلا نودهص باوبا نال .1) « بوق

 82 لا 0 ل اق نكس اوتو ميلاف طاسألا انا
 م نيثراولا بوقعيو نتا عم ةيبخا يف معربا نكس ناكالا » مهئانبال لوسرلا

 ”) «ائرابو اهعناص هللا يلا نسسالا كراذ هذ كمل | رطتنا هنأل هئرعب دعوملل

 ءامسلا دانجا ءاسور ىلا هب راشا « اكالم رشع ىنثا باوبالا ىلع نا » هلوقو
 لضفا هدسجح ميدو - ةسطخ ىلع نوظفاجحي نيذلا أب ريدمو ةسكل | ءاملعو

 ةالص يف ةعيبلا لوقت اك هريرس ىلع اوظفاحيل ناملس مهماقا نيذلا ةربامللا نم

 00 ل ا ل اا جل لا 03( ترحل

 ميج عم رشم ينثالا ةححصب فقاو لوسرلا نامعسو ةراثيقلاب برضي دواد .يلاوبا

 م« اديشن

 ديري ولعلا» ضرعلا» لوطلاب اعبرم اروس ةنيدملا هذهل نا لوسرلا سلوب لاقر
 0 برأ ل 0 ها كا رو 5 دناكم عيج نم اهظفأ ثلا نأ كلي

 0 6 و « يل مهتيطعا نيللا كساب لظظفحا سودقلا تدلأ 1 1 الئاَم بالا

 1 « اهيلع ىوقتت نل ميلا باوبا نا » الق
 وسا ةثالث نا » ابج معه ترصب دحالا رحم يف لوقت !مناف ةعببلا اماو

 ضعبب اهضعب قصتام ةثلثلا راوسالا نال يدب لخدس نا 0 عيطتسي الذ يلب ةطم#

 راوسالا م 0 حورلاو نبالاو ننالا 0 ا 1 نيب سلو

 « ةدححلا 0 هللا نار منقل

 ءانبالاك هوجولا ةلادب اولخدي يك نايالا ىل امئاد مقلم جلا 0 اماو

 ١( نسيناربع (' 5”:مل5رومزم و9١:ه

  60انحوي ١١:١7 لا



 ١س نينانكلا تارا

 امك مهتئااخ لجال امإ امم نودرط, مهناف نيدرتلا فالخم مهيبا تبب ىلا ءازعالا

 مهنوكل امإو ةينويهصلا ةفرغلا نم 9 و ةنللا نم مداو ءامسلا نم نيطايشلا درط

 برلا امس ةكرشلال لها ربغو الاه>

 ناو نوعءماسلا حرج نا لملالا ةءارق دعب سايثلا - اذه لجا نمو

 ”ادلا نيب ارعدملا قرذل نايا نيدتملا كلل :نرك نا هبا رود يقنع ةلارألا قلك
 تودوللا ىوذ نيب قارتفالا لصحي يك سادقالا سدقو سدقلا نبب رخآلاو سدقلاو

 موس ضل
 هحوي مو دسهملا كلذ لها ىلع امفخ ناك ثولاثلا رس نا ىلا كلذب راشنو

 نبا دسحت .ذم هنا ذا ديدألا دهعلل اقالخ كلذو ءالضفلا ءابالا.نم ضعبلل الا هلي

 قدا فااج نم ماع ل ةيدومعملا دالوا ميس + زارسالا لم ةروقتا هنزا

 ءاركسللا نع هذه تيفخا 3 ضرالاو تاوامسلا بر تأ ان كلل فرتعا » هود

 مفد 56 ٠ يش لك ٠ كليدل نسح اذكه نال تأ معن : لافطالل ا 0 ءالمعلاو

 ٠ نبالا الا بالا فرعت دحا الو. بالا اللا 0 فرعي نيس نسنلوبب يلا ىلا

 ١ 1 مقكل "لأ ندا ار خم

 ماعلا اهب رشنن نا ةرمأو ةقرعملا هذه انل فشك اندسج نبالا سبل ناالو
 نا راهطالا انوابآ بجوا كلذ لجالو .٠ سدقلا حورو نبالاو بألا مساب مهدمعنو

 ىلع بوقثب ةعونصم لب ةموطسم ريغ هناردجو ةحوتفم نيزبردلا باوبا نوكت

 00 مهنكل“ .رارسالا ةدهاشم نم مرمملا نكمت ىت> ةكبش لاثم
 ةنامالا,رتكب اتعاب الرا :كلذو ناسا الالب" ةمزان كافرا 05 رايتولالا اناكش

 نيناربعلا ىلا لوسرا بك 0 هوجز لبا هز م يتلا رومالا رس وه ناكالا نال

 بكحؤإؤ3ممو بحهممهب نيائاث ساككا ىلع نابلصلا مسز امدنع٠ اناث

  0قم 56٠0١١



 شع يداأا لصفلا عل

 هرمأ كردي ال يذلا برلا مالآ راكذت عنص» ,ذئنيح اننال
 برأ تو.. نال رارسالا ةمدخب ةنهكلا موشي و ةرهوملا 0 امرك 2 ل

 كردم ريغو ايفخ امهرما ناك ةيلعلا يف هدسج عبزوتو
 صلخل | دسج بعشلا ىلع عزويل نهاكل ا لذ امدنع رتسلا ىشري ٠اعبار

 ىلا لزن هسدق لكيم يف بالا نضح يف رقتسي يذلا كاذ نا ملعن يك كلذر

 رشبلا عون ىلع هسفن عّرويل ضرالا



 نامذفا

 يناثلا حرشما

 سدقملا مبذملا يف

 .ندبلا يف باقلا ةلزنب وه يذلا ميذملا وه سئاكلا يف طسونملا عضوملا نا

 ال برلا نيبح ىلا ةسكلا رئا راس برقا نا لو ةرهاطلا مابذلا 1 هيلعو

 هسفن مدقو ملاعلا مومم ىلا هب راشملا رعشلا هسار نع قلح نم الا هلخدي نا زوجي

 مسقنو حرشلا اذه يف ملكتن هيلب امو عضوملا اذه نعف يرايلا ةمدخ انابرقو ارذن

 لوصف ةرشع ىلا
 سدقللا مثلا يف لوالا لصفلا

 كيلطلا يف يلاثلا لصفلا

 ميدملا ةيطغا يف ثااثلا لصفلا

 بيلصلا ةراشا يف عباراا لصفا

 نيسدقلا رئاخذ يف سماخلا لصفلا

 ةسّدقملا روصلا ف سداسلا لصفألا

 معا داتا يف عباسلا لصفلا

 ليدانملا ججارسأ ُُي نماثلا لصفلا

 روجلا ةمدقت يف مساتلا لصفلا

 حونصلاو حوارا يف نتسافلا لاففلا



 لوالا لصتلا ومره
 هت لل ممل ب سدي حش : يح. سسسننتبتسسسسااااااالللللل 2-22 ا ا( (-تلبصب(ببببسببببسسل سس سش نيس سا سس سس سس ستسااااااااا

 لوالا لصمعلا

 ن<< لوا راملا و 00 نحا زل هلل امملع نيبار ما عفر 2 0 وه مجدملا

 |مدق يف 0 ةرهأ اطلا مكايذلاب 0 0 هللا لمفتف ن افوطلا كعب جيلا ٠ صف 1

 نك قّشنتو 4

 ىطعا الو ٠ ةعيبطلا دهع يف هلثمب اودتقا مهنا بوقعيو قدساو ميهربأ نع 0

 ناملس بصنو [اسااتملا يف 6 هر ءأب ىعمود» برصت ليسارسا بعدما سوماناا هنا

 ةمعنلا تضاف ايلف ٠ نيبارلا هد امجوع يتلا نأسلا  امهاطءاد لكسشا يف ل

 امك ملاعلا قافأ عيمج يف مئاذملا ةماقاب لسرلا سما هدسج ةمدقتب انملع هللا لضفتو

 ميدملا 0 ًارقن

 همب !ا[امهحو لسوؤ !ؤذهعو لسوؤ لعوومو سو وم

 | ع[فحدسمح |!هنرححص مح ا 8حنسمو هحنو [انمهععممو

 056 مخ ص هزه ]| تي ةصنما العدعو

 نا لوقي يسييدنالا سرك مورلا ةسنك يف ةنهكلا سأر موب امدنع اذكهو

 نيناوق انا عضوو جئاذا بصنو سنانكلا ماقاو ةكوبنا ةمعن اناطعا سدقلا حور

 كر اكن غش كوسرلاو : اهتادماقتب نوح ستم 1 ىلا تر سيماونو
 س22 0 2 م ع ةيسسسلسلا

 ءأ د5 0 ا _ 10 0 00 2 ا را قا 7-5 1 حمر 00 3 و

 ها



 )مسمي سدقملا ميذملا ف
 بل هسسللا بسس

 ستنروك لها 007 ١١ « نم اراكحأر نا ”تسملا نرهاتك نيرلا ا ذل

 ؟) « نيطامشلا ةدئامو برلا ةدئام يف يف اوكرتشت نا نوعبطتست ال» الثا

 عم طلخ سيسق وا فقسا لكنا لسرلا نيناوق نم ثلاثلا نوناقلا يف رومأمد
 وا اًركَسم رمخلا ضوع ذهنا وا بيلح وا لسعك ميذملا ىلع ةبيرغ ءايشا تالا
 ىلع دعصب نا بجي ال هنا 6 عبارلا نوناقلا يفو ٠ طقسي ٌةناف تاناويح وا اًريط

 ةمدقتلا يف رود رطعو ليددعلا تدز ىوس ميدملا

 امهيرغم ىلا سمشلا قرشم نم » الئاق انربخاو برلا قبس دق مياذملا هذه نعو

 .*) « ةرهاط ةمدقت يمسال بردو رثَقَت مضوم لك يفد ممالا يف يظع يما
 لخاد يف براا مثذم نوكب مويلا كلذ يف » ميظعلا هين ناسا ىلع لاق كلذكر

 هنوداصعبو مونلا كلذ يف برلا رصم فرعتف رصا برأ فرعتتو ٠ رصم ضرأ

 تنمأ يتلا ةيدوهلا ريغ ممالا عيمج رصم ضرأب دارا دقو. ؛) « ةمدقتلاو ةحيذلاب

 ا
 هيف عمت عضوم لكو ةب رق لك يف نوميقي ةينارصنلا !دتبم يف ءابألا ناكر

 اسلصو ادع احذمو ةدحاو ةدومعمر اردو امو ةدجحأو دك“ هلو يملا ءانا

 دحاو باتي اودحتب يكل ٠ اناث .اليلق كاذ ذا ناك نينموملا ددع نال. ًالوا اًدحاو
 اوناكصو .٠ ةدحاو ةيدومعمو دءأو برو دحاو هلا اودع يل اهل دعو علب

 كدضلاو داهطذالا بيس يفخ عضوم يف ابنولءو بشخ نم مياذملا نوعنصي

 رافكا] نم فوخلاو

 ءابالا سأ كللملا نيطياقست دهغ ىف تاوتتو ةنارصتلا لاوحا .كشهاتسا الف

 ف 57 ناكو ٠ رشننتو هللا ةمدخ رثكتل ةنبكلاو مياذملاو سئانككا ريثكت
 هب

 ١( نيلاربع سم١ر:١٠١ :!( ١ ستائر ١:٠١”_

 #( ايحالم ١١:١ (ه اشعا.ه١):.ه



 لوالا لصفلا ) نر ٠

 نودشش لئاسرلاو نسا ا رقت نا لهو 10 باوبا نوحتش داحآلا م مايا

 نام انامل ارم ةدالا ةعطقلا لا ءاتوصب

 هبحح بحدمؤد اروبحو ٠ ادمحدمحل يددحد ]وهب هحنم مه

 م]سوءوؤو "كك فح د يتدحم هابورو ا ا

 ١ دوب هح>ح اهحدمزدم لعوهمو

 ميذاا ىلع رارسالا نودمصي اونوكي مل ةسدقلا بتككا أرقت نا لبق كلذكو
 نوكسمتم ىراصنلا نا نوذملتتملا مهو الثل 0 ريغصلا يذملا ىلع لب ريبكلا

 :يجيسلا ةنايدلا ترهتشا امل ةكك٠رافكلاك اياعع | نووضي مهنا وا دوهيلا تال
 اكدحاو عيذم ىلع رارسالا دمصت نا اوبجواو رتتسملا ريغصلا جينا ءاغلا اال ل

 ةنومهصلا ةئلعلا يف 1 ديسلا عنص

 1 : لد 6و 0 نضناحل أ عيمج 2 أملا اموملا ةداعل تاطب 3 نمو

 فوس ايك ةدئاملا ىلا ريفغصلا ميذملا نم رارسالا نولقتي تحال 01 كنا مررلا الا اب

 ةعباسلا ةرانلا نم لوالا حرشلا ا ملكت

 لب نافرتلاو ناييثلاك ةلئاز متابذ هيلع مدقثل سئانككا يف ميذملا بصي الو
 صالخلاب رفظو بيلصلا ىلع ةدحاو ةّرء هسفن مق يذلا هللا نبا دسج هيلع برقم
 يذلا دوذلاك هيلا ىوأ عضوم لك صلخلا ديسلا ىلع ًةلالد ناك مث نمو .يدبالا
 يذلا بيلصلاو هيلع ىلحت يذلا ليلاو اهرخؤم يف دقر يتلا ةنيفسلاو هيف دلو

 بصني اغاو ٠ كلذ ريغ ىلا هيف نفذ يذلا ربقلاو حورلا ملساو همد لك هيلع قرها
 بسم هللا نبا نا كاذب مهننل هنيع نعو يسركلا ماما سدقلا تدب يف ميذملا

 ٠ ىنالخلا عيمج ىلع ةطلسف بالاءاما | :عءىءارتيل ءامسلا ىلا دعص ةبررشنلا ةعيبطلا

 عيمج اي اوغصاو ميذلاب نط ةنيكل | اي بوعشلا ةاككاا اذه اوءوسا: ةمح رثلا 0

 هياه فري سدقلا حور نا ضرالا يفك اس



 1 سدقملا ميذملا ف

 هولاب ُهل اسمو روهدلا لكل بق بالا نم دولوم ةناف ةيلالا ةعيبطلا سسجب اماو

 يف أرن كلاذكو ٠ قبس يذلا حرشلا يف نايبلا مدقت امك نيدبالا دبا ىلا ةمارككاو

 -حاسو كب أذه د تتراطف؛ نيد

 اأاعمهجح أبوبح. | خدمح دم بحح اسحرودم !هب

 هباتحو هبكحو ه هب .يكدح هبدح بييد د دم اعزنمو

 ١١ ]| 8 هزذحو

 قيقحعلا ىلع رضي برلا دسج نا ةبادملا نم اودقتعا رابطالا ءابالا
 اك ب

 5 5 - ْ ّخ
 -  ا ١ 8 أ .٠ 3 4 هه

 هفر أ را :هو ةدافو أ اذم ةماع م دعت ىذلا عضوملا و سدكملا ناب رعلا يي دك اتلاو

7 3 2 5 
 " مم 0 5 5 7” .٠ ١

 كاد لكأش امو ادق .ءو اعحرخمر امسو و اردخو
.0 9 56 

 ١ ١ هه 0 لا هول م ٠ 7 م 1 1 1-4 .

 اد 1 اي ١ ل © اسم 5 0 1 مس اهو عى و 008 وو اكذم ةدوح 5 ا ور و 0 , مسسدل ى] ا 3 || مى ١ اهم ٠ مسل , الإ

 ان ١ 7 َ 5-5 أ -, كي 55 1 ا 0 , ١ ١١

 اد سلصلا مهله ىلع هسطشفشب رخ ه4و د فرفهاز هود ةرنيسوب لذدد ام صلاخع)
 ىلا ىه ا ١ .٠

 -اييبيي هس 9 ر 61 با 07 ف مد ذهحيس# ار ىفكثلم اين 7 د عل © أسل ار دل تأ ب هن به ل 0 ل ا اع ل 2 ' ذأ , 5 ا 1 2 27 58 0 | *<ا سك م |

5 3 0 

 . ث *ةىبأ | || .٠ - ا أ |. | 0
 نيمدهتملا ءابالأ نساأرق عيا لص 4.1 مسسل )و | هنأم ىلا ادهع ان هلعد- ىدلا

 يع ٠ كروت 5

 |هرأإ || ! 3 ا. لخدلا رعت | ع
 ءاسعلا 1خ ملاك يشإو هادذمسصح رسملق ال ١) هامللاه هحادنملا لوطا .. اسأل

 ع 5 9 _ 3 _- 0 .٠

 ةسعسلا ايلا ىدحمو ءعوتأاو ادحج يك ىأ » ةع تلقكا هانم 1 اه ةلللو
 8 ١ وه . - 0 532 اس - اياب

 ١  5 3 3أ 1 - مه 2

 مسج ,# اذ ]ول اعز )02 يطا ةداص ف دزندو ١ ٠ هةموو ج تميس ف معدأ هسمباه امنمك نإ

 - 0 ص 566 0 8 1 3
 , ام 9 م 9 ١ ا 0. 0 ١ 5 يال لاو

 . 341 ب٠إآأ ٠] 3 هةمح 4 ةداحاو د | راحو هددام 2 نال هليآ ىلا اوان 00 | هةهيب

 | || ى. سإ عرس || ا |5395 ه5 نا
 ىلاعت ةلباك ليامعلا ىدانتو ةدنام مح دما رى 0 ةعدسلا نأ » دمالا ةأمأ ى ةءاجحو

0 7 5 
59 5 | 

 و 1-2 ني ١ يعدو
 7-0 ا

- 2 55 

 ىاأا ١ 5-3 "”" |١ 0 ا[! .١ز ١ 3 ١ ادااش

 . اى لم ا ردها امه + : اس 0

 هللا نوعروب مقاراسأا لاف ىلع هييللاو ةيككحرم راص ميذملا اذوه أه: همحرتاا 6

 لو.تبلا نبا مدو



 لوالا لصفلا ١

 كاربتم مادقو تلخد هللا اب كتل » نيلئاق نوخرصي همادق ةنبكلا دحتل امدنع
 (« بدحس

 ان 02 توصب ةعببلا سلدقل 5 كومنت انذال 70 هنو عبار

 سيرعلا نال مضنملا كسأر يعفراو ةعببلا اهتيا يظقيتسا يظتيتسا »|: ؤه | ؤهبود

 تن ةا همس 0 0 5 ءامسلا نم طمع 0 انه 8

 ه0 كلا نع ىهند ةعبب هد كلك 0 مجد نم 8 00 نع 0 ف ماد كل ىهي

 0 توصب 1 دا ةايكلا ميم رهطت ا نم لك 0

 انما. ةدح ماك را ادنمعحممد ةهدحا

 الو | © ٠ 0 1 | از نال حا 0 انهنهجق

 ١ ىإ معص

 اهلثم صاخلا نال اهوخنو اًدقرءو اءدخمو اًريرسو اًيسوك ميذملا نوع . اًسماخ
 ميراسيو انعم سلجي نا موي 10 كلل نك سدت اك و 0-0 سلج

 ىلع فقاو ادن<|اه » [:>وب لاق 5 هدمسح ةلوانم يف هابآو 0 كلل أ أئمؤ

 نم ٠ يعم:وهو 1 ىسستاو ه هيلا لخدا بالا مشو ىلوص 0 عع ناف عرفا بأنلا

 ىلع يبا 250 تكسلملو نأ يللا | كح يشرع ىلع 0 ا و هثوأ ىلا 8 بالغ

 سيدها ممر 2 م ةعببأا لود 0 20 )»ع هّسر 6

 ا.ه سد رعلا نأ لوقتو فدي هعملا نا اه نوعء٠اسأ) أمجا مالاسل اويهذا : هتمح رت 00

 تيب يف مايقلاو لوخدال هل ليبسال نارفغلا بايث هيلع سيا نمو هيف ينساجاو اسرع يب
 يل لا



 ١ سدقملا مجذملا ف

 لشم_.هؤهح حج هاللمسههأجلح هبكرأ انههتاح

 حمس ىلح لص . عخدقمسو مبحو بد أهأ ل]حومبوو

 دج ]طا | خدمأو !اوهمن ىف اممم جحددعمحألا٠ه ةماعأو

 خدع هحو اهزحح

 - زمر ٠ راهطالا ةعام يا نسوسلا نيد تري يبيبح 0 0 ينعا

 بك لل مدقو تديبحا هانا يلال 0 ميذملا يا يهذلا يس ىلعد ا هشارف

 ىلع ا اج مث لالتلاو لاما قوذ يبيوح ندد : هندذدلتو هين تسلا 0

 دقرب ن : ضصقو ٠ ميبدراككار ميفاراسلا فارع كرت هنا يأ .٠ 4 هتشرف / يذلا نس نشولا

 ةعببلا هل هندعا يذلا ميدملا ربررس ىف ع

 زومرأا ليبق نم وه ديشانالا ديشن نم لوقنملا مالكك ١ اذه نا دحا متو ءاذإو

 ينعا 2 ارح ههيح |جخعهمم !وب هسفن جردملا يف ةعبلا تلاق

 هام يف اذه اهداقتعا تشنثا دقو ةعببلا 2 اهقدص مو لاوقالا هده ةقسضح نأ

 أحاورا ةبوعسلا ةعملا يف 0 هل ماقا يذلا انحلا ميسسملا نا » لاقتحذا داتملا ةذاع

 ى لاع رم .٠ اا ةسنكلا 1 ةندسملا يديالا همدخم نا ىذتراو نع

 » ا 53 ةيمساتل 0 هيف 1 داكم اهلعج دقو

 عاصر نا: ىبوم نأ برا نا جورتلا رن ةس زكذ دقق ميذما بكرت ناشب اما
 دعصب ال نأ و طسولا يف يف هوو عرذا هيام املاع أعبر نورك نأو 1 بشد ن « م

 هنروع ا 0 مرد نهاكلا هيلا

 سدقملا بلصلا ىلا اًّرمر نوكيل طنسلا بشخ نم ةسعنصي نا هرما الواف
 نم مياذم مهل نوبصني نومدقتملا اؤابأ ناك اذكهو ٠ صلخلا هيلع تام يذلا
 نا مهنولكم الو داهطخالا ميم نرددشي اوناك نيدلا ةرفكلا نم هم 011 لذا بشخلا



 يلاثلا لصنلا ١

 لزم نآلا قىقحو 1 رم ممودرطي اوناك لب دحاو عضوم ُْ اووقعس

 لاثم ىلع وهو ةيمور يف اًظوذ# هيلع سالم لسا ةماه شرطي ناك ىذإ) ميذملا

 ربق ناك اكرم نم جيذملا عنصي نا ءابآلا ممر ةيقين عمجم دقعنا الو ٠ ةءاّرقل
 نامزلا ةباهن ىلا ةيبذلا هذه رارقسا ىلع ةلالدإل صلخلا

 رثكأ لامثلاو بونملا نيب لوطلا يف ديو ةدئام ةنال اعبرم يذملا عنصي اين
 د مانعلا بانك عضو لجال برغلاو قرشلا نيب ضرعلا اا

 اهريغو ريفاونلاو رولا

 ءامسلا يف نطاقلا هدحو هل الأ مدقت ال نيبارقلا نال اعفترع مياذملا ىني 4

 ًمصأل نوك نا ءابآلا ند مو ٠ جثذملا ىلع اهعافترا ببسب دئاعص 0

 كرد مالا يدل رحت كلوا نود ةنع ل مع, اعاق' تركت" نأ اويجتوا لبد طئاطاب

 لجال اناث ٠ برلا هيلع عفترا يذلا بيلصلا ةيشخو نهدلا هيلع ضافاو 0
 نم زينو يبئاسراا ساعشلا ةماسر يفو هسيدقت يف يذلا لوح يري يتلا تاحابزلا

 طئاطلا ىوط نأ اورمأ م نر ال يك من : 4 ةييكلا م رع

 قرشلا سئانك عيمج يف هارت امم كلذ مضنن 0 ل

 ايؤرلا يف انحوي ركذي اكةسدقملا تالضفلا عضو لجال اكو مئذلا 1
 ةداهشلا لجالو هللا ةملك لجال نيلوتتملا سوفن لمملا ميذم تمت ىأر » نا
 دنع اهعفرو رئاخذلا عضو لجال قرشلا ةهج نم ها 1 يتلا

 ءايضتقالا

 نا نم ادارف جردب ميذملا ىلا اودعصي نا نوراه ا ل

 ةرفغل هوفك ريغو ةفيعض تناك تادذاا كلت نا اوملعي يككو ءابربككا مهلخادت

 اءاطخللا

 برغلا ةهج نم عيذملا تحن جرد ماقي' نا ةعيبلا ترماف ديدكا دهعلا يف اماو

 5:5 ايور )0



 ١؟6 نسدقملا فسلبطلا 2

 ىلا ىلءالابو . تونهكل ١ فرش ىلا ريشت لفسالابف ٠ قرشلا ةهج نم هقوف جردد

 هللا نبا سرع لود راهطالا ماعم

 ُْف قر مك مياذلا صعب فاي بودكملا ههح نم ةرهطم ىسييضتن كقو اريخا

 ةمدخ يف مه.ديا ءاسّورلاو ةنهكلا اه لسغيل ندها يسرك سجرج يرام ةسيئك

 مهءادقاو مهيدبا هونبو نوراه هب لسغيل ريهطتلاو ءوضولا ١٠٠ هيف بصيد 37
 أوتوع اليكل دبالا فا ادهع م ُّط كلذ نوم أو ةداهشلا 5 ف اولد اذ :

 ىفاثلا لصفلا
 سدنلا تيليطلا يف

 نوكي نا بيو سيدقتلا ذآ هقوف دمصت لقتنم ريغص حنذم وه تيلبطاا
 همدو برلا دسج هيلع مدقمل مياذلاك نوريلاب سّركي ُةنال اًجيذم كديوا 0
 مهرافسا يف مهعم هولم# نا ةنهكلا نكتب ى رك القتنم 0 كيرلا

 ساككا الا هتوف مسيل نأ انرورض نسل 31« قيضولقالا نأ هيلع ديفا 37 الق

 . لسرلا ةماه سرطب هنا لاقي تملمطلا سيدقتب ىما نم 0 طقف ةسنصلاو

 اف ٠ ثملمطلا اهنم عب يتلا ةدالا ثيح نم ةسنكلا ءارلع يأر فلتخا دقو

 ند يذلا ربقلا هش ىلع ماخر نم نوكت نا ديرتو ةينالدط هوعدت ةينامورلا هكا

 ةيربلا يف ىموم اهبرض يقلا ةردخشلاو بوقعي هس دق يذلا ريخااو برلا دس هيف

 ماخ نم نوكد فا 0 ةفاملا لدب يا يسعدنا هذوعدمف مورأا أما

 لوقي فقسالا ةسركي ام دنعو ميذملا سيدقت عم سّدقي ناو فيظن روصقم
 يك ةسمغنو ةسادقو اًدح ميذملا اذه الع نا ةحرلا ليزطلا ديسلا اما كلأسن »

 ديحولا كنا مظعلا هلالا مدر دسح هبومدلا ريغ متابذلا ن م هياع مَدقب نيك ريصن

 4 قاعبو بلا دسج هل ندك يذلا ن 01 مث دنع 0 دو «٠ انصلخم

 مل ١



 يلاثلا لصفلا 5

 عم مملاو ىكطصملا ةعومجلا مهئاضعا ىلع بصيو نيسيدقلا رئاخذ فتسالا

 اهل امهملا لخلا يف ىسعدنالا افق يف نوريملا

 . طنسلاو زرألا دوعو ماخرلا نم تيلبطلا عنصتق ةينايرسلا ادتسيك اماو
 . صاخملا رتق ىلع لدي ماخرلاو . ةاللا 1 ىلعو برأاا بيلص 0 لدي دوعلاف

 سدقب يذلا ميذملا اذه نا » ةثلاثلا ةياسللا يف لوقن ةسّدقن ام دبع كلذلو
 نم تناك يتلا ةايملا ةرغش ىلعو برلا بلص اهيلع يتلا ةمشنخلا ىلع لدي نآلا

 يذلا ربقلاب زمر نآلا سّدقِب يذلا يذلا اذه ىلاف ندع طسو يف ةبوصنم ميدق
 ةدالس ريقلا يف صأخلا لعضا اكو .٠ فصوب ال دوو ءابس هنم مأقو انو هيف عضو

 علا لالا ةيلك | دش مضوي نالا سدقت يلا مياذملا هذه ىلع كلذك مايا

 ةعببلا لوق انهاه ىلا « همدو

 نم عنصي نأ ةيقين عمجم يف ءابالا سما مث بشخ نم عنصي ناك مبدق نم نا
 يذلاو طنسلا بشخ نم ناك ةقيتعلا يف ىسوم ةمصن يذلا ميذملا كلذكو . رجح

 زرالا دوعب 0 رجح ن< ناك ن املس ةماقأ

 مل اذا سادقلا ةماقا زوجت ال هنا مهضعب لوقيف تيلبطلا لاهعتسا ناشب اما
 فلاخم بعصتلا اذه نكك٠ اعم امهيلك نيسدقم ةيئاليطلاو مذملا يا سرنورتلا نكي

 ىلع هب قّيضتل تءابطلا سيدقت تبجوا ام اهنال ةعيبلا ةينو ةنهكل ١ فرصت يرام
 ماذماو سئانككا نم ةيلاخلا عضاوملا يف هيلع اوسدقي يك مه سلق بلا
 يب نا عيطتتسي ةرورضلا تقو يف نهاك لك نا توهاللا ءالع تدثيو ٠ ةسدقلا

 نوكي ال نا طرشب اسركم ايذمو ةسك دحي مل اذا هدحو تيلمطلا ىلع سادقلا

 ةيحلالا رارسالا فرش نم ضعف رطخ كلانه

 يف اوعمتحم نا نيئمملا نكح ال ىتلا داهطضالا تاقوا ةرورضلاب دارماو

 ةدردج ةكرشلا نا ةردق مف سلو ةقيتع ةسينك مث دنع نكي مل اذا وانةسكلا



 كك سدقملا ثيامطلا يف

 يف توملا ىلع دحا فرشي نا وا ةسينكلا مهعست ال ريثك بعش ممدجي نا وا
 نهاكلا نوكي نا وا ةسدقم ةسينك برقلاب نكن ملو ةزخالا داز يلطبو ةبربلا

 هذه ينف رفقلا يف رئاس وهو ليلج ديع وا دحالا موي هافاوو ديعب دلب ىلا ارفاسم
 نم سدقبو ثدلطلا ىلع رارسالا دعصي نا نهاكك زوجي اهلك اش اهو ثداولا

 ىلا ريكحصاا سوسانثاب اوشو نييسويرالا نا ميراوتلا تربخا اذهل اميدصتو

 ناكر ٠ سركسع) نا لبق ريبيكا لكيشلا ىلع سادقلا ماقا هذا كلملا نيطنطسق

 مأتلا دق ناك يذلا ريثككا عمها نككو هاضرب سادقلا مق مل هنا سيدقلا جاجتحا
 ضرعتلا نود عمجلا كلذ لك عست ةسينك نكست مل ذا كلذل هرطضا سادقلا عاما
 ليلا يف نابرقلا سدق اذا مال ال نهاككا نا يواهرلا بوعي لاق ٠ ٍمظع رطخ
 لا ليطصا وا رقبلا حارم وا منغلا 32 : را مرككا يف وا لقملا يث را
 انه نيعمتخا نينمؤملا دشح لجال

 نأ ةنيكتل ارق ىرلل . ةئاذاق ةئ اسئوغأف 00 ءارالا_ كلذكو

 يف اوناك اذا 0 شو ٠ رسولا اهقرحا دق ناك ىلا سئاكلا ْي أوسدقب

 كاد ويل رات روما 5 ةشرو ارضاح تيلبطلا نوكسيإ نا: طرشب رغسلا

 . برال ةسركملا مضاوملا يف الا نابرقلا برقي ال نا ىمأ ةيمور اباب سوككيف

 ةلف ةدهكلا 00-55 نوذأملا نهاكلا اماو . كلذ فالخ ىلا وعدت ةرورض نكت

 هئحل ة ةرورض دجوت ملول ةسركملا ريغ عضاوملا يف سده

 يم اهدحو ىبيعدتالا نا "3" ءايلع نم. اهريغو نوماضلبو: ساديوس تاو

 تسركس# اهنال ةسدقملا ريغ دئاوااو دجاسملا يف نابرقلا الع مَّدَقَب نال ءوفك
 ةدئالا سيركت

 0 يف لوح ناك ا1 شوروق فقسا سوطيرادوات نا مير اوت "|| رب اًريخا

 سونامسو سيدقلا نع ايضا لقنو ءائاس الجر بنر خا كل كل لع سدق



 ثلاثلا لصفلا ٠ ١و4

 ةرورن» تدجو اذا هنا ةقاعملا كرطب سوسو دوأت تبا اذه نمو ٠ ميدم الب نا

 ىلع عبطلا ةقوف عضيلو هستبقب البدنم نهاككا مضيلف يذم نكي ملم نابرقلل ةيعاد

 اوطعي م ةدالث وأ نينا 7 0 نكلو ١ سدو الا هدب ساكلا ل ةمدلص

2 7 

 تيابطلا عضوي نا بجي لب“ ةنهكلا ةيقبل الاثم لع نا ب؟حيال ةعيبلا ن ند

 ةرورضلا 8 ُْف اا أمملع هدو ةئاق قو

 ت ةءطغا يف

 39 0 ةنبظن ةيطغا 00 ”اذملا 0 2 0 نم تملمت ةشلعملا ةعلا نا

 2 رويل ال كذا ين ا 1 1 للملا 0 0 همر ا 0

 ادأ ىح ه« 6 1 مدملا 0 نان دنا حربا سب و برلا يس 0 ىدذلا س كاوا مصدملا

 اهاسغ نوكيد بارثلا ىلع عقي لب ضرالا ىلا لصي ال 0 تضاف. ضرع
 ريعلاو ا دودملا ف برأأ كس 6 0 ل 00 ا ةراش ا 6 انه

 مالالا ةعم 2 الا اير نم مجادملاو 0 1-5 اء ل ةعمبلا 0 و ٠ اهريغو

 همالاو اميطخ ديسلا يرعل اراكذت
 اهجياذم نواسفيو رارسالا سيمخ موي امنورعيف ةيمود يف سرطب رام ةسيئك اا

 اقرش سئانكلا ةيقب اماو ٠ صلخلا سأر ةئطاخلا هب تنهد يذلا بيطال 0

 نولسغعب عضاوأ 8 صل ين فو ٠ برأ 1 15 ةعملا موي أمئو رعد 0 نع

 صلخملا دج 2 اجرح نيذللا ع اماو مدلا 01 ها ءامو ريب 00

 ةنهكلا نكد رمل انكلا ىلع رق وأ ل ص رعت 0 هنأ حيراوتلا يف ءأ

 نا هللا نم نيبلاط ةسيلكلا نورتو ليدانقلا نوئفطيو مياذملا ةيطغا 0

 ا هللا نا انوروط فئسا سويروغرغ سددقلا ربخاو ٠ نيدهطضملاب هتمقذ لح



 ا! يللا بياصلا ةراشا يف

 .٠ تاداعأا هذه م لاطبا ترم أ عمالا نكلا ةديدع تارء نيدهطضملاو نيملاظلا نم

 يف برأ هل 0 ةلمل تاذ 5 ناك ام دنع هنأ سودنوطتا انالا ةريس يف دو

 سويرا ىلا لغبلاكلذب راشاو ٠ هتيطغا قزعو مث ذا هيلجرب سفري ا رع

 هدهو ٠ اهدالوا نيم قرف هللا 3 ةاسعم 8 ىدرلا همماعتا ىذدلا قراملا س أ

 نا نيد قرف الو ههحو هب . طغت | عضعو ميدل ةدنام قوف بني اهضع سالملا

 نيرخاو ةضفلاو ىهذلا نم لثاتب اهنوفرخني مهضعب نال ٠ هريغ وأ ريرح ند 06

 كلذ ريغر ميراعار تأ هكرزلا | وذا

 ةيمودلا داعالا تاراكذتا اًقذاوم ءاطغلا نول نوك نا ينتعت اكو محلا

 ا اذاو ٠ ةثالث نر 0 ةريصلا رو ميدملا قوف د يقتل ةيطغالا ام

 ابأيلا سمو "لعق 0 00 أن وأعم ا وا نيبرث نا ءاملعلا لا ةثالث نكس

 أما ١ ناتك نم ةثالث ةسدقاا رارسالا تحن عضوت يتلا ةيطغالا نوكت نا سافينوب

 اهلاستسا لمق كراش نا سيو ٠ نطق نموا ناتك نم اهنوامعتسف قرشلا دالب يف

 نيرذلا ءانآلا مر دقو ٠ اهقوف سلم ىذلا برلا كسل اماو 1 ةدفيظن ناوكش ناو

 ناك ناف ةيدسح 0 دا ناكل لك ىلع افاراب يف كااثلا عمجلا اودقع

 ىف اوسلا نع اًضيأ ةءدلب ىرخأ عمابع تبنو . هتجرد نع 1 ل

 مجادم ىلع عضوت انا باوصلا هناغ يل عا وهو ٠تنملا ةن> قوف اهعضوو سارعالا

 0 كك ميرككا همس اهلسغ يتلا ميسملا سورع بايو راهطالا رب مهفن اهو برلا

 سداسلا لصفلا يف

 مارا لصفأا

 يملا تيلصلا ةراشا يف

 رهالا براصلا ىلع هر ُي سدقملا تال كرطب سويسأتدا سيدعلا لاق

 اوددثي نأ اودارا اذاذ مهئادعا عم بررح مهل تعقو اذا نييضرالا كولملا نا



 عبارلا لصفلا « © ١

 يك خت 6-0 ا ةبارلا مهل اوبصن طاشن مهوبهلب د مهمازع اوَرّمَيَو مهكاسع

 اف مهعاجتو مب أح مي وقر مهةيعط مهريكو مهريعص دودكلا 0 اهلا رظذ

 وه يذلا صلخلا انديس اذكهم ٠ اطاشن اودادزاو اوتنثو اووقت كلملا ةبار ادرظن ايلك

 مظعملا برلصلا يم يتلا ةتمالع يقي نا هتمعن ربدم رع تايرالا برد كالا كلي
 انيوق نريغصو اريك ميلا دانجا نينموما نحن هيلا رظنن يكك ةسينككا طسو يف

 نودع ناطيشلا عم برا يف تنثنو ىوقتن ير نا جو انطيشن انفيعضو
 هعلتنبو ةسرافب نم كلطلاو فاما نسال 0 ا يذلا

 مدرب سما يذلا لسرلا ةماه اسطب روف هرارتسإ كزامف كيلا ممع) ننانم امأو

 ةئتر يف ةعيبلا اربح اك بعشلا عيمج مادق مي اذملا ىلع هعضوو هب. ةادانملا» بيلصلا

 ليللا ةالص يف لوقت ذا بملصلا

 ىتمأ. هبحو فد هزُإجك» هوب بلاطعحو احدد زن هبد

 )١ أأاديوؤأ فوج وهم بزحف

 برلا بيلص اولمح ةراشنلا ىلا مهجور ل ا عضوم يفو

 ينلا ىسوم يدي دم نع نيناثلا رينا يف يورسلا بوقعيو ٠ هياع مهلاكستا اولعجو

 لوي لبخلا يف
 ٠ تح م هبحح ه تعبو أ .ةيمأل ه0 نب هحهمت ه اهأح هماطمأ

 ١)" هيصمزؤده 1 احمحر 1 م ارح جدع 6

 هأدب تناك هيلع 0 ىسومل رمخ , اي اتا نوراهو رود نأ اك هنا كلذ كنار

 53 قوق بيلصلا تثتعصو ةعيبيلا اذكه ٠ ةمل ايعلا رهف عونلا كاذبو نيةطوسم

 راعدلا سلوب يفطغمو سرطب يمس بياصاا اذمج : 0 0

 بيلصلا ا ةعيمل) تءاقتف سلح اهلمو هنت اهوعبضوو ةرذصلاب اوئواح : هتمح رت ( و

 هداه اك ابك كال



 6١و ىبن ا بدلصلا ةراشا ْف

 نوكت نإ سناكلا عيمج يف ةداعلا هذه ترجو ٠ هدونجو ناطيشلا هب رهقتل يذلا

 برأا توم راكذت وه سادقلا نال . مثذملا ةجرد قوف ةبوصنم مركملا بيلصلا ةبار

 متاكحا الك » ستنرزك لها ىلا لوسرلا بنك اك هذيمالت كلذ. ىدوا يذلا
 «١١ ىلا, .نا ىلا بزلا ترك نورا ساكلا وله متبرشم زينا اذه

 بيلصلا ةمالع لعجم نا بي كلذك ب يلصلا ىلع مت برلا توم نا اكو
 ىلع بيلصلا ةمالع 0 نا ةعييلا ت رمأو ٠ هتوم راكذت انعنص املك انئمعا 8

 ءيش لكو نادرقلاو نيزبردلاو تونهكلا سبالمو ةيطغالاو جياذملاو سئانكك ١ ناردج

 نا لبق ةديدج ةسيئكدّيشت نا بجيالو . همت مبط' دقو هلل هنا ملعنل هلل بر
 نولاني ام دنع نييذلا رككسعلا داوق لاثم ىلع اهعضوم يف اًميلص ًالوا فقسالا صن
 هيلع اولوتسا يذلا عضوملا يف كلملا ةيار نومصتي رع

 نا ةسنكلا ىوقت ال » نيسيخلاو سداسلا را يف سويسوربما سيدقلا لاق

 نونماوملا ناك الو.« ةيراس نودب موقت ال ةتقملا نا انك :بيلصلا نود موقت

 بياصلا ةئيه نوكت يك بيلص لكس ىلع اهنوطسب اوناكم,يدياب نابرقلا نولوانتي
 مكب ميسلا عوسب مكنويع ماما 3 8 لورا ,لوتق نوع لك مهاهذا ف ةروصم

 ةعيبلا لوةتو ٠ رشدلا عون عيملل صال لصح ةمالعلا هذب. ةنال ؟) « اولصم

 راوسا ةثالث ٠ هسلصو همدو هدسج ٌةثالث اهاطعا صلخنا نا ىسلنعلا راتس يق

 دع سآدتلا ةنارن .دنع كلذلو + نيطايشلا ىذأ برم اهدالواب اب رخل ةيتعي
 بياصلا ةراشا مه مرت نيع ركل ا همدو برلا دسج يف كرتشا دق سعشلا نوكي نا

 الئاق سامشلا لّريد مهيلع اضرلا لاّتكا لجال

 عسا 1 ثواب امس يصرخم ؟كفا ر.نييكح
 مده امص لجؤالا يوبح : اهدج ارسأ يحمت كو

 :١ س ةطالخ (» متاءو نك راك 10



 سماخلا لصفلا ”* © ١

 )١ بح تزدعو اءونم حا لايعتشا مدحه

 سمالا لصملا

 نيسيدقلا رئاخذ يف

 ولو هللا دنع ةمح اهنكك سانلا دنع ةتيم مهداسجا تناك ولو نيسيدقلا نا

 يك د ور مو كما لو كال 10 كرزكان اج ارا وش 2 نر

 0 نلاث ٠ ءامسلا يف مهسملا عم كلَع مهحاورا نال اناث . سدقلا حورا لكايه وراصو

 لوش كلذ لجا نمو ٠ سدكملا ةررلاكا ب ةدهاسم/ دحلا 0 ةماسقلا نودوعوم

 0 هنامفصأ ثوم برأ قيع ْف مك دواد

 مهلئاضف حدقو مهفادم مركت ءادتإلا ذنم لزت : اضيا ةسدقملا ةعيبلا نا مث .

 ا كتل ىلا ضرالا لاقتو م دادولال ديسو م هتك اسم زاورمو مهتافر مظعتر

 لانت نا ةيجار مماظع قوف ياذملاو سيانكلا ينرتو مهتعافش بلطتو مهؤامد

 دحالا ةالص يف ةيناثلا ةموقلا يف مهطاخم كلذلو ٠ مهاباط نسحب صالخلاو ةمرلا

 مكقانعا نم لاس ىذلا مدلاو فسيط رطع مكتاولصو رهاوج مكماظع نول 1

 ةالم فو ) رشملا يبل تانوعملا ارتمت مكحيماافع 00 ل لكك 5 راص

 كل ندكانللا ءانيعلا 5 مكماظع هيف ةءوضوملا ناكل رص 7 كرتنر تيكن

 ةعفر اراوسا انل نكَيَل » لوقت ءاثلثلا ةالص ينو « ٍهدونجو ريرشلا نم ةنوصن هللا

 ايلا ا 6 من مهقانعا نم قرح ىذلا مدلاو 1 دش ماظع

 تاواصلا ةيقب كلذ ىلع سقو “« ضغاا نامضقر

 9 3 راع ىسماخلاو ةقالا رومزاا ةراسفت يف ولسا ' نيدقلا م

 هب , نيففتسملا ةاطخلا ا حاصلا دنكلا

  0رزوهزم 1١١86: ١5



 وه جوح نيس دقاا رئاخذ ف

 . مهداسجا يف ةلالا ةعنلا بسب مهتسادق يف مهكراش ءادهشلا ماظع سمل نم
 روص مركي نم نا لوقي سوناياوي دض لوالا رع ىلا داق شووررخ رغو
 .٠ مثداسج ميجا يف ةلاخلا ةوقأأ ىله#ي مع داق مرق ةطقن وا م مسالا وا نيسيدقلا

 نيسيدقلا ءادهشلا لظ اولمت#ي ن ا نيطاشلا“ تلقت ”نيرعذلا خل انحوير

 فرعلا مثرء اسنم عبلي نيسيدقلا رئاخذ نا لومي يقشمدلا انحويو ٠ مهسبالم الو

 درطتو صردالا ر 1 رظالا نايمعلا منو ضارءالا يفّشتو عاجوالا ليزتف بيطلا

 ناز-الاو براحت ا

 نولوب ذا صالخلا عيباني اهتوعدي ةيقين يف عب اودقع نيذلا ءابآلاو
 فائصا |_.كع يللا نيسدقلا رئاخذ صال عيباش ال ىقبا انصلخم 2 7

 مودي نيسيدقلا نا الائاو حورلاب ميكسملا ماكتتو ٠ بيطلا فرعلاب قفدتتو رويخلا

 حليو مهنبأ حاصلا مها نوثرويو نسوسلا لسثم مهماظع رهزتو ةكربلل مهكذ

 مودي نيناهم نيل ذم ملاعلا 0 ها نيرذلا نا كلذب ديري ٠ مهحدع بعشلا عيمج

 سانلاو هللا دنع نورغظ.س ةيافذ متاح يف نيبوس# .اوناك نيذلاو ةكربلل 1

 مهحندم ىلع بعشلا .لسبقي نييفثمو  نيدورطم اونكب نيرذلاو ٠ ,ةمازكلا .ىما
 نسوسلاك نورهزي ىرثلا قامطا تو تابومعلاب مهماظع تدسف نيذلاو ثديجتو

 مهتءافش ةطساوب هللا ةردنب رهظت يتلا تازجملاو تانآلا

 يىلامورلا ىسركلا ىلع سلج يذلا سككف ابابلا نمأ با.سالا هذه لجالو

 ءابآلاو ٠ مهتافرو ءادهشلا ماظع قوف سيدادقلا ماقد ناب نيعبسو ثالثو نيتنام ةئس

 نينمؤملا اوهن ةنجصرق يف عمجلا اودقعو مورلا كلم ساطسنا رصع يف اوك نينا
 وا ةدوحوم دخلا ةريخذ تناك اذا لا ءادهشلا دحا ءامساب سنامكا ناب نع

 عضوملا كلذ 4 ىذع وأ اذه ىدقازا ةساكاو اك 3 هنا امولعم ناك

 سدقلا كلذ ريقوت مدعل شر الثا ةسننكلا تءده ًآلاو

 ٠ تملطلا يف نيسيدقلا تافر عضوت ناةِبن امورلا ةسننكلا يف ءانآلا صأو
١5 



 سماملا لصفلا +١٠6

 متخلا مت انو » الئاق انحوي د اك مياذملا يف اندنعو ٠ يسيعدنالا يف مدرلا دنعو

 يللا ةداهشلا لجالو هللا ةملاك لجال نيلوتمملا سوفن ميدملا 000 تيار سما

 ال قللا سردقلا ديسلا اهيا ىتم ىتح نيلئاق مظع توصب اوخرصف اهب اودهش
 نا اورمأو ءاضيب ةلح مهنم لكي لطمعأذ ٠ ضرالا ناكس نم انئامدل مقتلتالو يذقت

 نواس نيرذلا مهتوخاو ةمدخسا يف مهئاكرش ددع لمك« نا ىلا ةريسي ةدم اويرتسي
 10 مهلثم

 ةلالا مجاذملاو ةسدقملا سنائك ا يف نيسيدقلا داسجا دوقر نا ةققكللا يفو

 سفنا نا ايكو .راكبالا ةعبب لاثم يم ةيضرالا ةسنكلا نال الوا ء ىباوص صأ وه

 نا بجي كلذك مسا دك عم ةيوامسلا ةعببلا يف ةدد#و ةظوفحم راهطالا

 ثيح » برلا لاق . ةيضرالا ملا يف هدس> لظب ةالظتم مثداسحا نر

 . « يداخ نوكي نا اضنا ا انا نولا كشر ةومبلا عمت كاتهف ةملحا نركشك

 داسحا ىعو ناينبلا 00 وه ىذلا برأ دسح ىلع الإ يفب يكف ثدب نال ناو

 لجالو ٠ راطقالا ةعبرالا يف اهب اودان مههابج قرعبو ةعيبلا اود مهمد», نينذلا هنايفصا

 ظفحو ةريسلا نسحا نم آلا ةسينككا يف دحا نفدي' نا ةعيبلا نذأت مل ببسلا اذه
 ىلع صح » الاتاق لوسرلا سلوب ذيملت سوسسئويد ىصوا (5 ٠ ةسادقلاب. هماقم

 امهار ناك ناو ميذملا مادق ةعضي نا تونهككأ يوذ نم فوتملا ناك نا فقسالا

 ةنادعل م ترفل 1 ازمات, نرد ءانألا كلاذكو «٠١ تواصلا ىف ايناملع وأ
 ظل ا لل ا هل نأ نمور ميلا .ةرشع ثالثن
 نينمؤوملا ماوءلاو نيتحتسملا ةنهككاو ءاسؤرلاو

 هاد



 ١6 © ةمركملا روصلا يف

 نمداسلا ليضفلا
 ةءركللا رّوصلا يف

 سدعهملا بانكلا 5 أهماع مالكا ةرو دقو أ ءىس ىلع تلد" ام ىهه ةرودصلا

 ئراقلا ةدافال انهه اهركذن ةفلتنم عارنا ىلع
 08 ىزوعمو تاذلا يف ةهعم دم“ هدلو هال بالا ةروص نبالا'نا لاش ايوا

 بالا ىاربدتف لرد نقال عملا نقلا سرتشالا
 ةيرايثخا وا ةيعيبط' روما ضعس ةبشا اذا رخآ ةروص هل اًدحاو نا لاش انأث

 ُْ ينعا هتروص ىلع ادلو لإ مدآ كلوقك ةيعيبطلاف + ةطانملا هما مسإ ةنع درفناو

 نم ديزا هيلا برتقم هنا يا هتدوص ىلع ناسنالا قلخ هللا ناو ٠ يرشبلا عبطلا

 يضرالا ةروص انسبل يو » لوسرلا لوةكَف ةيرايتخالا اماو . ةيدسمللا قئالؤلا رئاس

 لعف يف مد أانعت م ةنا كلذب دصقو ١١ ٠ « ىوامسلا ةروص سلتس كاذك

0 
 لّقع يف مسرلاك دوجولا يف امهالكن كي ملولو هريغل ةروص وه اًثيش نا لاقي الأ

 اهتروص نا لاي دوجولا ىلا جرت نا لبق ءايشالا عيجو تيبلا ةروص ىعدي ءانبلا

 ندا نك هللا 2 5-3

 ةووص امه ةباتكلاو لهل ةيراتخالا .نومالا ىف رخال ةروص ال5 نا لا عبار

 هللا اهاعج ءايبنالا مالكو ءابآلا عيجو قيتعلا دهعلاو .٠ ناسنالا نطاب يف امل ةيرايتخا
 ةنمزالا رخا يف تاعمزملل ةروصو اعمز

 هاو ثابستالا ةزوض« دس يذلا لظلاع ةنلا ةروط ةعدم هل رالا ؟انماج
 هللا ةروص يمه قالها هذهو ٠ هيمدق ةروص ىعدب

 ىلخ لذي وا لقتل هال ةمثيملا .فريمس خم رخآل ةزويل ل راها 1257 ندا

 را 0 0١



 سداسلا لصفلا 5 ١
٠. 

 10مم ا مهم بدني سمس بسلا الس ع لاسر مسا

 هل ا ع ل الا ار لب ديلا. حلا يف ةدردتوم رومأ ضع
 ةئيهب حورلاو ٠ اياطنلا ةرفغا ميد هنال لح ةئيهب نبالاو . ىلوالا ةلعلاك لككا مّدقت
 ف مهتفخو مهتعاط مهفنا وجا قرد ناس ةيسشمبب ةكباالملاو ٠ كراج لجال ةناح

 ليس نسر ل 11 لماع دلما قايوصن نأ قيشعلا دهعلا ردنا مسرد 0 ٠

 مهةطاسوب كا 1 ا تالا ل ا نر كدا نع كلب عفا

 (ء اهب لدتسال نيسيدقلا تانوتلا سئانككا يف عضوت نا ديدإلا دهعلا يف رسو
 كيل قول اعيش اقل مهل هللا ناو مهحاورا

 ناب رداو يعشمدلا ندوب 5 ل صلخلا مايا 20 ربما قاوزاب ئدب دقو

 ئربيذ اهرلا كلم رجثالا ىلا هتروص لسرا برلا نا اهتريغ نوريثكو ةسمور اباب

 0 دارج ران كلوسو ل ف هد «"تفلعو ماذا نم اهتطساوب

 أ ا برلا نا هريغو روص نارط٠ سويدوتام ذو ٠ خرؤملا سويرجوا ربخا امك يد

 ةحلالا ةردقلاب تعيطنا كا كا اءدنع سدقملا ههحو 1 -* هساص ا

 امدنع كلذكو ٠ ةمور يف مويلا هل دا لرب ل يذلا لن دنملا ف ةهخر ا ةروص

 2 الا 0 دكت ىلا ن :رفكا ١ يف هافثو ههجو ةروص كرت ربقلا نم ماق

 ردحا ام دعب هنا سوعدؤتمش نع 0 ك1 ندر ةندم يف ةماركلا ةناغب

 ليثالاهل بيلصلا ىطعا مث ا زاشلا سلخ اك تيلصلا نع صلخلا دسح

 بيلصلا عقر نامل قدايرر .٠ ىرخب ددا ف يتلا توريب ةنيد.م ىلا لصو ةنمو

 مد 2 جرح 5 ةبرج هوئءطو هب اوردزأو مهسينك ىلا 5 ذولا 3 دياب روكدملا

 يف رز وه كك ةنوكسملا قافآ عيمج 00 كل ا كلا كا ران تك

 ذخا ةرهاملا ةزدلا هذه 0 هنا ركزي سويساندا سيدقلاو ٠ مياسلا عمجما

 انغا مسأب 0مل داخل ١ نودلب ترن كلذ هزم تروسمرألا

 ناو .ريشدلا اقول هنا لاقمف اهنبا 'هما- ضالخلا ةدلاو ةنوقبا روص نم لوا اما

 1 0 ّّت يعم |متطساوب ترو ة5سدمور ةنبدم للا كيم ةرددعلا كلل



 ١ هاب :.ةتلاررسلا ف

 لبمج يف ندرالا رب: ججرخت ثمح سايئاسب ةفورعملا سليف ةيراسق نارطم سوبباسرا

 مدلا فيزت نم تصلخو برلا بوث تسمل يتلا ةأرلا نع ربخيي نابل مام ما زيشلا

 ةلممح ةروص ابد ماما تاصن ءافسلا 25 تلات 9 كءبو ةروكذملا ةندملا نم ا أ ا

 بده سساتل نكرالا ىلا ةينعم 3 رءالاو قود فقاو ميسلا 1 نم نيصختا

 كلا' كيمنع هلا تو #0 اذه مأيأ نا هوه# ةروصلا منك ساد < هيون

 تارا هتروص بوت بله تاب اك اهنا ةوق هللا اهاطعاو ه4 مدس ا ةروصلا

 ورش ةنارصالا سالك عيمج ُْ روصلا ةداسع تحردو : مدلا فزت نك ءاسنلا

 ةريثك تانآ 5 رهظ هللاو | متو رفوت نودموأاف ايرغو

 أومسو برأاب تدقر | ايلا ارالك ةسدقلا نع نيسدعلا رامخا 5 ءاجو

 ن< اذه ريغ ىرحر ٠ اميبنلف ىلع روض برأ دالاس اوأر منا ام رغر# ةسردقلا

 م5 نع برصضنف روصلا ناش اممظعت ”قراتحا هد امارككاو ص رغلا تازولا

 روصلا دض ناطيشلا ةكّرح يذلا داهطضالا فصب نا ردقب نم 7 اراصتخا

 روص مسر ” نإ اوراغ> ةالولاو ماكاو | و اوناك م انصالا 0 واش د ةسدقملا

 ةرفكلاو دومأا 3 ُف عمت : الثل صاختشالا همس ىلع نيسيدقلا

 صأ 5 ةسئارصت | ةئايدلا ينرسستاو مال تأاازو را لَظ صلقت نأ أو

 نم تانوةالا لك عزت نا قد. ىف ةيما ينب ءافلخ رشاع كلملا دبع نبا ديزي

 لا
 : ناسطشلا عدخ 6 ٠ سابارط لامعا نم ةسداللا ةئدم ُُث رهظ يدوم ة رولا

 ُ ةسدقملا تانوقبالا ىل اغ بنراحا اودد 5 ١+ ..فاحو 1 كلش ىروصنالا نوال

 ةدالأ هةةسأا ُف ل ىلع تاع دق ناكو 08-2 اينما نيءضاخلا ةراصتا

 رثكلا رأثا م قوذ داهطضالا نما لع اوراثاو كبت ماثلاو عباسلا نينرهلا 00

 نوءلسملاو دوهلاو

 ميسلا ةروص مرات نا اورءآ ةينيطنطسقلاب نماثلا ممجلا يف ءاءالا مآتلا الو



 سدا لشنلا ١64

 اهاز نيرشدملا مالك نم اهرابخا مع ل تلا برلا لاما نال ليحضالا مكن اك
 امم نيزبردلا ىلع ليخنالا عضوي نا 0 انررل قرا كلف رمزا رو ردفلا ىلع

 وا هتدلاو وا صلخلا ةروص بونإلا يلي ام نّلعت ناو يولملا بالا لاش يلب

 روختلاب ةنهكلا اهمركي يكل هعسا ىلع ةسينكلا كلت تسّركت يذلا سيدقلا ةنوقيا
 دوومسلاو روذنلاب سعشلا رثاسو ميئاصملا ةراناب ةسرفايكلاو

 يف مهحاورا نا ملعنت الوا ٠ باسالذ ةسنكلا يف ةسدقملا 0 هذ للا

 ثلث ٠ ضرالا راقولا نم مهل بجي ام موق يك اناث . ميسلا عم معنتت ءامسلا

 درصر 0 اراذدك لا نيجذاسلا ميلعت لجال ملا اها 0 ها لك

 مهلئاضف لمأت 3 ىلا م هوةع اوعفريو ا نيسيدقلا

 هلل ةمأب رقو ةلّقع نهاكلا عفر يكل ب ل هال كالا در اديخاو

 تا نيرنلا نيسدقلاو كم ليات اهلوح نمي ةروصلا هذه تح 1

 ةراتس 0 روصبو ٠ ةعافشلا منم دست ا ىبعلا مهئامساب سناتككاو مياذللا

 25 ردا لرسدل ا ل هاك ا لدتا كال

 0 ىلع كولوع مورااو ٠ 0 يعد نفر هر باب ىلع مأكا

 ةروص 060 نر سوا ىده يذلا مهلا وا صالخلا ةدلاو ةروص ةهد نه

 يذلا نا بعشلا لدتسي مهو لعل كا سما اوفشك ءالؤه نال غباصلا ان نحوي

 نيرزبردلا قوذ نوعضدو ٠ ماعلا اياسطخ 2 يذلا هللا لج وه ميذملا لع مدقق

 فرك طلال ملط كاتطلم ار انتر نإ تركع اور نيذلا لسلا نوض

 ةعيبلا ةنفالمو ءايبنالا روص نوبصني ةالصلا عضوم لوح ناكرالا يفو ٠ ءانمألا
 ءام اهنم بعشلا يقتسي ىتلا مهدك ةسينكلا يل أرقت نا بحي هنا ىلع ًةلالد

 لولح ىلا ةراثا ةماح ةئه ميذملاو ةغبصلا نرج قوف 200 مهنا مث ٠ ةايحلا

 يف دححتت مهحاورا نا ىلع ةلالد نيسيدقلا درص ةعبباا رئاس يف نوعضيد ٠ حورلا

 راكبالا ةعبس



 ( هه عمشلا جارسا ِف

 مياسلا لصفلا

 را
 نأب ةسنكلا 39 ةيوامس ةمعن اهوا ن 1 + متت ةعيبلا زاربسأ عيمج تناك ال

 مالا سادقلا رارسا اماو . ةئيضم ةعم اهتمدخم موقب يذلا نهاككا عم نركي

 ةمدخ يف دقوب نا ت 53016 ةيعالا بحاص لب طقف ةمعنلا نت ال تناك اللف

 0 رون وه جدلا ىل أ مدقلا نا اهرونب ادهشنتل لقالا ىلع ناتعمش سادقلا

 د نم نارتالا ,نسدك نا 05 0000 طبر سويرونا اباملا نا لامر

 ةرابطلا الط ل ثرك نأ زا ١ ميذملا ىلع دقوي يذلا عمشلاو ٠ ارون دقون نا

 هدقوب يذلا مداخلا اذكه ل ةماع مم هللا: ةدعيمت نهشلا هنا اكو :ةفاظنلاز

 ةدوعأو ميس الأ كحول / اداأماو ٠ لئاضفلا عم ىر# كا 3 برأ ديس ماما

 متي نا نهاكك زوجيف سادقلا عامال ريثك بعش عمتجا دا ليلج ديع مقود
 ضعب لاقف ةدحاو الو معشلا نم دجوي مل ناو ٠ اهدحو اهرون ىلع ةيفلالا ةحيئذلا

 ترزلا رون ىلع سادقلا ميش نا هل زو# ذثتقو نهاككا نا ءاهلعلا

 ىتح ةنهكلا نيب فاخا مقو دقف ميذملا ىلع دقوت يتلا عوعلا ردد اشيا

 ةلطابلا تاظافتحالا نع اودعتبي نا مثورءا تنرت ةنيد» يف ءابآلا عمتجا الل هنا

 يّقبرذ ىلا ةراشا نيتعمس نم لقا اودقوي ال نا ةنهكلا ىلع بجي لاء لك ىلع هنكك

 أعبس نال عومت 0 ةنهككا ءاسؤر دقويو ٠ برلا دسجب اورائتسا نيذلا محالاو دوبللا
 ناسنالا نبا رظن «اهطسو ل دوب دهاش يتلا ر ”أنملا تناك 6 جورلا بهاوم يغ

 نوح ام دنع سادقلا .ءادتبا يف تانأ ةسبس 6 ندي اذه لجا نمو

 يف فّسالا هيطعي ببسلا اذهلو ٠ سان نوكي نا بيش اسهجرسي نم اما. ممنلا
 ةنوترزلا همشب » لوقي ذا ةعايللا ماما هدب اهعفري نا 00 ةشضم ةعمس ةماسرلا

 يذيب ةمهلا كلتبو « يد ةعمبلا نامنبو ناما لجال هللا تب يف ةدمحلا

0 

- 



 عباسلا لصفل) +5٠|

 5 2( تأ 0 انتحرت نك بوكم وه 0 ترأ| لمسح ا دقوت رت يقل عو“ هلل إ|

 ١ « هدد ىلع عيمجلا نموي ىت> رونلل دهشي يكل ةداهشلا

 نهاك ل فتحا نهاكلا بناجب فقي ليلج سادق ماب ام دنع جرفالا دالب يلو

 ةملظلا ةلازا كلذ نم دوصقملا سلو .ًارذ وهو و ةلضم ع هدلمد اغاف ىخآ

 نك اندنع اماو . ةّدرلا نم اًثيس ريغب الو سانلاو هللا مادق زيبمَو ةسارفب رس يكل لب
 ءث 1

 نع اهشت ةئضم ةعمش عيذملاب نيطيحلا ةنهكلأ نم لك دبب نوكي نا بجي ةنراوملا

 نم ليلاححا مهسو ور ىلعو اضي باش نيسبال » لمملاو شرعلا لوح ائحوت

 تحن عضوي و جارس دقوي ا اا ءلأ رون 6 لا5 ام كلضز ا ؟0 ا

 تالا ىلع 32- اكو 0 يع علل ف نم لك ىلع ريشمأ ةرانملا ىلع نأ 00

 ءانداو رسل فووولل هبات هنآل ةماضم 2 سادعلا ءدب 0 هدب تاسع نأ

 ةرفغملاو ةمحرأا ُنلطو 00 رارسالا مام 0

 تل 02 الق لوسرلا 0 آس ةئدضملا اخر كلما | ك1 نوكي. أ ىئعبط ادهلو

0 
 ماد ا ءيش لكيف رهظن 5 ثنع 0 نك جاع يس : ىف ةراعع قل

 وأ 00 بيرل ناك يلو اا ىلا ناكم نك نا كتلمذاارلكو 260[ هنا

 اسال 0 تح سل 1 نا 0 هذا 8 "نخرج ٠ 0 0 -- 0 بلدسأ

 مهم دعت املا نأ 1 نع نماثلا ويلا 5 انكر بوقعي 0 لا أهنم

 مهعم تناك يتلا نيبارتلل اماركأ

 هه نب س5 ميدو ا هببحاحا اميحجي )ؤ هبمهدح

 هز هبا.همهيلماك معمد لحححمو ادحز همحو

 ١( ا 6: انو 0

 قم (م 89:١٠١  0مس: + ستنروك“*

 هللا ابرق نإ كا كتف انش ]رون اهوكلس ىلا قيارطلا طاخل | !لسلا هاجرت ١(



 سادقلا ماتخ قو سدقلا ليحمالا ةءارق تقر جربسلا مل | نأ اضيا ملعاو

 ءاسؤرلا لروح تفوو ىلولا زين دنعو مث ”دانعا 8 نيسيدقلا 06 ماماو حابزلا يو

 ع تترت كلذ لكو ٠ اهلاثمارك ةخراصلا داعالا يف ةعيبلا ىلا كولملاو

 هنم ردصت يتلا هللا ةفرعم راونال اًدحغ ليجلالا ةءارق تقو عملا دقوي ًالواف سدقلا

 سادقلا رخآ ىو. 5 0 رونو يدم حا مبحم كتلك يبلا دواد لوقك

 نامالا محااصمب مهنال ىقوملا داق يو. ةريخألا ةمانستلا نق نيم الن دنك ىلإ: ةراخا

 راونا لجال نيسيدقلا روص ماماو ٠ يوامسلا سورعلا ءانقلل نوحر# لاعفالا ةماقتساو

 اهؤاسؤر مهنال ةعببلا ىلا ةنهكلا ءاسؤر لوخد يفو . توكلملا يف را لالا دحلا

 لجال ميلا يب راهطالا كولملا لوخد يفو . ةمعنلا ةمدخو سيماونلا وعضاوو

 اوريل سانلا مادق رون 'ىضيلف اذكه » بودكم وه اك ةعيبلل مهتنايصو مهناعا
 ؟) « ةلاصلا مكلامعا

 تبس يفو لكتملا ىلا ميلا لوخد ديع يف عملا كرار سئانككأ ضعب يفد
 يف برلا نال ايادح>حو نبرحلا ه وعدملا حايزلا 2 يا مالآلا نينثا يتو رونداا

 ةئطخلا ةملظ يف نيسلاج اوناك نيذلا ىلع هتمعن ةعشا لسرا ةيسحلا همالآ

 توملا لالظو

 نماثلا لصفلا

 ليدانقلا جارسا يف

 مانتق ركشلا حتابذ هلل مدق ةنمهسلا ن نم راملا حو مبرح ذم هنأ باكل ا يف قة وكلم

 سرتحت نا هتحوز 59 لكنمحو اهتلك اذ ءامسلا نم اان ففنعاو ىضر 0 هةر برلا

 ضرالا ىلع فئاوطلاو نسلالا تقرفت نا الو ٠ هتنب نم ئفطنت الثا رانلا كلات ىلع

 تانبلا اوماقاو ٠ اهنم اومّلست اكرانلا ىلع ظافتحالاب ةمب رغلا فئاوطلا نم ريثك

 ٠5:8 قه (» ١٠١8:9١١8 رومزم ١(

- 



 نداثلا لصفلا ٠١ 4 م

 مهريغو سرفلاو نييناوملا» نينادلككا نع روكذم وه اي اهتسار> ىلع راكبالا

 الحا ت تسع“ حون ةجور اذكهو ٠ رانا ةرا نم | ختللاح ) تاسراملا اوعتو

 راثلا كك ياللا الل 0

 مي ذملا ىلع رانلا دقوت نا رابحالا رفس يف هرءا ىسومل سومانلا هللا ىطعا الو

 الثل دوكولا اًبلع عضير 2 نا 2 رم بطخلا | لع ربا دّضنإ نان 1

 حروقو نوراه يندل ىرج امك ةكلهب ناك برلا تببا ةمرغ اًران مدق نمو ٠ ئفطنت
 هنا ىلاثلا نيباكسملا رفس ربخاو ٠ مهتكلهار سدقملا نم رانا ميلا لح نيذلا

 اهيا 0 مياذملا ران نم ةنهكلا ءايقتا ضعب ذخا لبا ىلا بعشلا يلجأ |

 اف ءامال رب فوج ْي

 عم نهاكتا ايممححت بهذ ءالخلا نم اوداع نا أل ةنس نيعبس ءاضمذا دعبو

 مكابذلا ل ري ل 0 اودي ماف اهوبلطف راثلا اوفخا اوناك نيذلا

 ةظوفحم لزت ملو. ةيفلالا ةردقلاب را تاعتشا يغلاب ةبوهتخ* تناكو را كا

 11 ةيقشملا ةرارباا سعت 2 ىذلا هللا 1 دما ىلا فاذكا تالا

 تكي تا رم كلذك ناربثلاو نارا نم الدب نسدقملا هدسج ىا:ةدددج ةحبذ

 ةحلا يه هذهو . يملالا هدسج ا مّدقنل ىلوالا نم لضفا ةيناحود ىرخأ ران
 تناك يتلا ةتيآعلا هش ىلع قارتحا ريغ نم حورلا يف ام مرطضن ىتلا ةقداصلا

 قرت# الو بهتلت

 0 ارا يقال ا 3 » : الائاق لحتالا يف برلا دهش دق رانلا هذه نعو

 لمحت ىتلا ىرعلا ةقثوتملا ةدحلا كلذب دصقو ١١ ٠ « اهءارطضا ال ديرا امو ضرالا

 عج 0 ل ًاحود هب مصتعيا هناقاعتتم رئاسو هناطواد هلها رداش نا ابحاص

 ناكح يتلا رانلاو اياطلا ةرفنا هدسج ةمدقتل الظ الا تناك ام ءامدقلا حتابذ

 به :٠م انوا ١(



 لا ليدانةلا حارسا يف
 رده يحس سيسي سس سس يب. حس 1 صصص تل ل سم ب ساس هع شل مح حس سسسسل ل لسلسسادشسلالل

 ىلا ةمخا ىلع الملد الا تناك ام ةروك ذملا متابذلا لكأبا | ءامسلا ن

 قرط 53 57 ددر نا دعو اندرات> دسح نسال يك العلا نم هتردحا

 صالخلاب رفظ ىت> الاماك ادوقو هلل هتمدقو بيلصلا عيذم ىلا «هتءفر صالخلا

 ىدالا

 ىلا هدسج أهم ى معضل هتعد رس 0 يكل ةديدج ةمصو رأنلا هذه انا لعحو

 را نع هدر وا ايضا وا ارح عمر ندا يكتم لا
 برشيو لكاي نم نا لوسراا ٍدهِش كاذك 21١ « كليو ةنلايؤحل هيبسلع لح

 لكأي اما (ةيهلالا ةسحلا رانب مرطضم ريغ وهو يا) قاتثسإلا فالخ ىلع وهو

 5) « برلا دسج زب مل ذا هسفنل ةنوند برشيو
 تامحورلا نوفرعب الو تايدسللا قرط يف نيكل اس سانلا رثكآ نأك امل ةنك

 ميوصتلا نأ يارا .ثيواعلا "يف تومتداتلا لسلام درا تاك وا نم الا
 دقت دنع ما 5 نا بجي ال » مهلوقب سناك ١ يف ليدانتلا

 يف رولا رطعو ليددقلا تيزو بدغلا بوبحو ةطنخلا كيرف ذ ال سدقملا نابرقلا

 « ميئذملا ىلع نديعت الو نقلا وأ نقنلالا تن ىلا افران ةكانلا لن" ةردققلا

 تويب ىلا اهلاسرا يغني لب ميذملا ىلع هكاوفلا داعصا زوي ال نا مهرق دارملاو

 انمسلا ناشي ناذللا ردشلاو زيخلا اما ٠ اهب اوذتغي يك مهلا لست اهنال عيذملا ماد

 براا دسج ىلا الودتي يكل ميذملا ىلع نادعصيف بنعلا بوبحو ةطاخلا كيرغب

 ءوضلا لجا نم لوالاف . ةسوجو امهتمدقتف ةمدقتاا رطعو ليددتلا ترز اماو ٠ همدو

 ٠ هَّلا روع فرع ىلا هب داش يذلا ريؤجتلا لجا نم رخآلاو ٠ ةمحرلا ىلع لدي يذلا

 ةلكصا را وه يذلا هللا نبا دس وه ميذملا ىلع مّدقلا نا نالدب نينثالا الكو

 ميذملا ماما ليدانقلا جارساب لسرلا رءا دقو ٠ رون نه رونو

 نودهص لجال يلا » نوم ره اك برلا دس> روضح كاذب مهفنل لوا

 ١( (؟ م. جورخ ١اكورتس١١:ههم



 نماثلا لصفلا ١54

 اا ا عل اس م2 قع انفال يلشروا لجالو تكسا ال
 دك ١

 اهسفنب ةيضرم نكت مل مهحنابذو نيمّدقتملا ءابآلا نيبارق عيمج نا ثيح نمو
 "عطل الاس هنآ نكي تاعالاو تر د :لحألا الا لوبقلا ىذا عب 0

 هذا نيوككلا رفس يف كذ اك ءيضي حابصم دا بيهن لاشم ىلع اان العلا ن

 ةعاق ةناوعم 0 ريد كانهو انه 0 عطقتلا عضور هلل مابذلا ميهاربأ م 8

 ناك يذلا هللا نبا ىلع راثلا كلش يندد يكل عط طقأا نيد ريس ران حامصم نب

 هدسجح ةمدقت مهررإب كل 0

 عملت مهحاورا نا مهغن مهرئاخذو نيسيدقلا 0 ماما ليدانتلا قلعن ايناث

 ادا كيكو املا ف عطاسلا موحنلا ناعم نم لضفا ئراملا ةئياعم 8 حرقا راوناب

 1 كلتو . شرعلاب ةقدحم ران رئانم عبس هاو يلشروا 1 ا ل

 نونم لخدي مل هنا رشعلا ىراذعلا نع ميركلا لب كالا ربخاو ٠ هللا حاورا ةعبس يم

 ةئيضم نهحيباصم تناك ياللا الاس ل
 كل اا نر ا م محلل اضيرح لادانقلا قلما ل:

 ا 0 تا مر 1 ةفو ةمعنلا اونا ةئيضم مهتريسو

 ”) « سرعلا نم مجري ىتم مهديس نورظتني لاجر لثم اونركو ةدقو»
 يف ةعيبلا ىمأت امك ةييرغ اًران اومدقب نا نم ةصاخ ميذملا مادخ زرتحي يكمن

 رشعم اب اورذحا ٠ هطو# رانلاو ران نابرقلاو ران ميذملا اذوه » ةلئاق سادقلا ءدب

 نا مدحال نمك| اذار ارورتخا نأ اررالعأ ا راقلا !نوندح مكسنال اوئطخم نا ةنهككا

 مدع نم الملق هتئيشم تدز وا براتلا فصاوع نم اًفطفطم هتناما حامصم نوكي

 اك ئدلا نر ن2  ندللا كايحالا 25 تمسي ةقيقد هاجر ةليتف وا ةبحلا

 ةحرلا ترز هيلع ضشف راهطالا حاورا عيمج رونلا رسل ةنمو صالخلا حاامصم

 سو: اقول ( 9:58 ايعشا )0



 0 ل سستم سس سا يس عسا سس سس يس يع ب م سا... سا. ساي سجس سا. وو يل: يه وس سس سس مس سس سس

 « ةركع راعب هاناصو ْي كسل براملا موبغ هنع ددشس هلا ها نامالا ةرار>و

 عساتلا لصفللا
 روضعاا ةمدقت يف

 ةالض ى درو. كقف» نورقلا لك ىناسياطالا ءابالاانباسعتنا ررغلا تتقن

 يف ءاجو ٠ ملاعلا ىلع هللا هب يضرتسيا الوار وخلا مدق 1 0 ما لل

 اكس هسا ع را صني نا ىسوم يما برلا نا مبورخلا 0

 نامللاو ةاقلاو ةعمملا نم ارطع 2 عنصيد ٠ نارفغلا توبا ماما بهذلاب ىّشْعَم

 هلثم عنص ناسنا اءاو ٠ حرسلا ملص ام دنع ءاسم كر هاذ 2 هدقوي و يذلا

 ١١ هعش نم مطمن همشنمل

 ىلع دعصت نا راهطالا لسيلا مسر ميلا بلص يف دهعلا كلذ 2 نا الو

 مودي, ناب ءايننالا ناسلب هللا دعوو ٠ سدقملا نابرقلا ةمدقت دنع روختلا رطع عئذملا

 امرغم ىلا سمملا قرشم نم » لوش ذا رهدلا ءاضقنا ىلا ناكم لك يف كلذ

 ؟) « ةرهاط ةمدقت يمال برو رابقت ناكم ل ىف الاد ماس ا

 عطقني الو ليئارسا 3 شرع ىلع ساو جي لجر درادل مطقني ال» اضيا 3

 لك ةحييذ ميذيو ةمدقت رتقيو ةقرع دعصي لجر يغجر نع نييواللا ةنهكت
 ل مانالا

 ةمرتخ هللا ةمدخ لمجي ةنال اناث ٠ ةيركصلاا ةارلا ليزي رولا نال لوا
 بطي و نهذلا قلغم متهيو بلقلا معبيو مدلا يي نالاقلا# 1 يسمو

 هفرعب سنا

 دوصقلا سس ل هللا دنع نذر وأ لضتل تسسل هيلا ائااعف 0

 ١٠١١ ىحالم ٠( وي نرخ )0

 11 جاوضم برا ع



 عساتلا لصفلا "5

 ناك ناو ٠ ًةلوبتم ةسّدقم هلاعفا ميمج تناك هللا هجو دصتيب اهبحاص ناك ن اف اهنم
 ليئارسا ينبل برلا ميو امك ةلوذر- اهلك هلاعفا تناك بجاو وه ام ديغ اهب دصّتب

 تاقرع نم تعبش دق ٠ مكابذ ةرثك نم ٍقدئاف ام » الاثاق ايعشا ناسل ىلع
 ال... يتضري ال سويتلا) نالمملاو لوجملا مد مصصاو تانمسملا محشو شايكلا

 ارو سالو رولا سار قدإ نحر نرخ اان ةدطاب ةمدقحا قتاتا اردو

 ني ٠ يسفن ته مدايع ناب 0 لافتحاو مثا يم اغا اهتيطا ال لفحلا

 0 ةالصلا نم مترثكا ناو 0 ينيع بجحا مكيديا نوطسنت

 نكلو ٠ الكص .٠ اهتاذب ةلوذرم لافالا هذه 0ك اذه ببس ام ليق ناف
 اند 5 ل مهيدنأو ةدسأف تناك مهدصاةمو

 انتانو ةضرع انكالط نوككت كل ةسدقملا ةيعببلا تبحتوا' اذه لجا نم

 افهوجو ىلع بيلصلا ةراثل الوا تاولصلا بتر عيمج ءدب يف مسزن نا ةهيقتسم

 مهتاين

 50 تا سس ل نود اير 5 ماحإل لاسحوم نيلاق

 انديحتو اباقع نوكيل ثولاثلا دسجتو انسنج ودع دض هب عحننل ييلصلا مسزنف
 : ل1 هيلا نيعفترم

 3 0 نو اوال عنا عوشخو عوضخلاب انئيلط نوكتا دو عضن او

 هتبلط نوكست نا نكس ال ناسنالا اذكهو ٠ رانلا يف يقتلأ اذا الا هفْزع عوضي

 تاقشملا روك يف بوذيو تاوابلا ىلع ربصي مل اذا ةلوبقم ب

 ها كر ا لا تارك نبأ مشتت كشادخو .٠ راثلا .نارتا ىف كنيس ابك

 506 كلماما 07 'اك ىلالص معنا 0 مظعملا

 |؟هذ نم تأ هأج توم َُش أخش نير شسعلاو ةعبرالا ىأر م« هذا هل ل

 0 وشل ا لا نعز ٠ 5 )» نيسسددعملا تاولص يع 2 0 ”ةناف امو

 ١( اصشا ١١:١ رومرم 7

 ا 0



 د روخبلا ةمدقت يف

 ١ هللا ىدل هيصر . ةحمسذو ةسط ها مكلف نمره أم نش وذرفأ نم ا ةيلست 00

 ةقرع هنا ميذاا ىلع هلك شكلا َز رتق » الئاق هللا مأ ةحيبذلا نع كلذكو

 ١ »؟ برأل هدير ىدكر ل برا

 مهلاتحا ملاعلل رهظيل نيمدقتملا ءابآلا نيبارق ىلع اًران ءامسلا نم ردحت هللا ناكر

 يأ هنرسسمو

 ىطعيو ءازح م دقوب ناك متابذلا بأ وه حابذلا ر ءاسو: تاقر اة ىلا نيد قرعلاو

 |هرسأب قر ترئاك اينافا ث ارا نكفالغ ةع علا بحاصل زحو ند هاك ءز>

 اًدوقو هلك مدقي رولا كاذكو.[ اهملأ >و اياربلا كس ملعب ةلراع يي هل كر 3

 دش نأ تيل هنأ انملعمل سدمملا جراح ا يدسأ نم لك كلب . هلل ناأك دقو ٠ هل

 هالو هلل الأ

 يهسلا «0 راثلا ىلع روج | مص دع اولد نا ةنيكلا ىلع ةعمسأ | تمدحوأ اذهلو

 ايلا ةءارق دنع اذا رولا مدقيو ٠ « تاروخبلا عضوت سدا تولاثلا راقوو

 0 ملا دل ل را ا سلا كرولاكلا ىلا ةةمقترع امال
 5 ةنال ") « ةمضرم ةيحار هَ ةحسذو ًانابرت انما ةيشلل لذ هنا 4| » 0 م

 ةيرشبو ةيهلا نيتعيبط وذ وه صلخلا كلذك يطااو رانلا نم بكرتي رمملا نا

 مو سندلا نم 'يربلا اهاشح يف ةتابق يقا ةديسلا وا ملاعلا ىلا ةزجلاب راشيو
 رهولحا يف ةيواستللا ميناقالا ىلا را بشي ةرثلا ريجانزبو ٠ هتوهال ةرارح نم قرت#

 ىلع ةماعلا ةمهالا ةعمبطلا ىلا لسالسلا اس عمت يبا ةفقلحخلابو .٠ دولعاو ةردقلاو

 ىلع لدي بعشلا هيبنت لجال لسالسلاب ةقلعملا سارجالابو ٠ مناقالا ةثالثلا
 ريدا لمعل هبنتن هب يذلا يتولا

 ناخدو ٠ همد قرهو ميسا مال ١ ىلع ةلالدلا لجالف رانلاب رولا قارتحا اماو

 امنه جورخ 0 ١م: يليق 0و

 "8 نسشلا] (  م



 عساتلا لصفلا ١ 1م

 آلا ىذرا هب ىذلا صلخلا قات ىلإ ةراثالل ةسبكلا لكيف حوفب يذلا روخيلا

 سانا عيمج هتعاطو هتبحل بذجو ضرالاو ءامسلا ىلع هتفرعم فرعو ةماعنإ ضافاو

 وهو سادقالا سدق نم نهاكلا ججرخيو ةالصلا تقر رزجملا ىرحب ام دنعو

 مث جئذملا مادخ مث تانوقبالاو ااميكالاو ا راع اي رطل مح

 . وه يذلا صالخلا لأ كلذ 0 هتلثز بسح 0 لكم موملا ' لا

 د0 نع ىذللا كالا كج نم جرخ هلتبح ةيبطب يهلالا رطعلاو انناعا رابحا

 هتسانق ىققزب رفكلا نان لازاف اتتءرشب دذسج الما ملاعلا اذه ىلا سادقالا

 تش دلل ةدئللا تح ةركر  نن ىضداد , هدم ةدسعشاب ناطتششلا 'ناضظا ىكالو

 ىلا اناعد ديدمللا هتوصبرو هتفرعم فرع ةنوكسملا ىلع ضافاو هتمكح تاقارشاب

 ةلاقكإا نامل كيف ىلا دوعب ةرودلا دعب نهاك' ١ نا ايكو٠ ٠ ميوقلا 2 ناعالا

 ةنالز رثم ىلإ داع هتراشبب ذك نا د

 هتنابد ايف لعجو همدب اهانتقا برلا نال ةءدومعملاو ل#جتنالاو ميذملا رو

 ثدلا هك مهنود ةكقك لذ كرا ندا 0 وش زو 1 هنأمس>ا ادب

 0 نال ليجنالاو ةغبصلا نرجو جيذلا نوري ةبنهككا نا مح هتديص ىلا مبذج
 هتمايقو برلا توم رامخا ٍداح ليجنالاو ربقلاك ةغبصلاو ببلصلا نم لدب

 كولم نا ىتح ةذيذللا ةحئارلاك ةنوكسملا يف اهتفرعمو اهدحم ضاف هذه عيجو
 نيسيدقلا رئاخذ مث نمل بعشلا اًنضيا نورخيئو . اهل نودهسدو مهناجيت نوعفريضرالا
 ةتئيطخلا 1 اوافد ىتح ا عوسي مدي تورش مهنال يوما نفادمو مهروصر

 نالمم اك اوبسحو هلجال لتّيلاو نازحالاو تاّشملا ىلع اوربصو ةبدومعملا مح يف

 نا
 نال ةتحتارو رولا دوتو اوهبشا ةلاضلا لامفالا هذهو لاتحالا اذه لجالف

 ٠ هلل ةعفترملا ةحلاو ءاجرلاو نايالا يمه لسالسلاو رانلاك ربصلاو ةرئماك وه باقاا

 ةصضرملا لاعفالاو ةنسملا ريبادتلا يمه ةسطلا ةحئارلار



 ل روخملا ةمدقت يف

 نيرذلا يف هلل ةيبطلا ميسملا غن نمت اًناف » الائاق لوسرلا ساوب بتك اذهلو

 نهاكلا ىمأب وده روفان يف لوسراا سرطبو ١١١ « نوككي نيرذلا يفد نوصلخي

 انتاواص مفز لكلا دس ان.كيلا » لوقيو. رارسالا سيدقت نق ؟روخ عضي نا

 عوضاو ةقداصلا كتبحم ران انئاضعا يف بهتلتو انراكفا ةواقنب اًميط ارطع ريصن يكك

 دحالا ءاسم يف سعشلا نهاكاا رج نا دعيو ٠ «كتيلزا ذذلتف انتاملط ةحار

 ةجم اًبوبطو ةلداصلا انلاعفا ةطساوب اميط اًثرع كل وكت نا برا اهيا انِلمَأ * لوقي
 « ةقداصلا ادتناماب ةقن تاروخيو ةنسالا انريبادت

 اهدحو ميرم 2 مالو دنلا نمالو ل نم 0 اما

 نال نهاككا اللا ةسنكل ١ يف ُهمدَتِب نا قي الو نابللا مس حيزا نا يغذي لب

 نا يلئاسرا سايشلل ةعبملا 05-2 7-5 هلل مدقب رهو بعشلاو هللا نيد طرسو

 نهاككاو سعشلا نيب طبسوو فلل 0 ا نم رجب

 ماا 1 نإ ا ةردملا ةيلحل ةماسر 0 هلا لجالو
4 

 ىطعاف بهذ نم ةرمح ةعمو كل كنع بمعكو هلالملا نأ 0( أانحوب 5 دو

 شرعلا ماما يذلا بهذلا يذم ىلع مهلك نيسيدقلا تاولص مدقيل اًريثك اروخب
 ؟) « هللا ماما كالملا دي نم نيسيدقلا تاولص نم روختلا ناءد دعصف

 تارم رشع سادقاا ةمدخ يف رولا عضوي د

 فرع نا » بوتكلملا 3 ميلا سورع بايثو سادقلا ىلاوا ريخي دنع الوا

 ؟) «باطالا عيج قوف كناهدا

 ةكتو .هنبأ قنا دن ب# ىلا كراش أمحو لاصام نقف ام دع أمنا

 س:ماياؤر ( ١ه:» ستاروك 0) ١

 اره ل

1 



 سشاعلا لصفلا 006

 ا مادلو ىلا ءاردعلا عما ةالسلا ناسحلا لجإل ةءاشللا لوتنا ام دنع الا
 صال

 قا ىلا ادا لئاضقا ىلا ةراشأ هللا ا جبرا ومع لوقت امادنغ 5

 هللا لح هنأ برال دهشو ةيوتلل سائلا دبع

 ةكئالملا اهدشنا ىلا ةثالثلا تاسيدقتلا لوقن ام دض اسماخ

 ادرالا عاقا هتف عما كحلي ىذلا لكحل 'ارقل' ام دنع اسذاس

 لوبقلاو ميلستلا هاقلتو ملاعلا لك يف رشتنا يذلا ناهالا رس أرقن ام دنع اعباس

 يئدق ىلع ميرم ةتيكس يذلا برطلا ىلا ةراشا ؤؤه روفان يف مالسلا دعب امان

 يسيرفلا ناععس ترب يف برلا
 بطلا ىلا ةراشا نورامو ؤَذع روفان يف برا مالا راكذت عنصأ 0

 هنفدل صدربلا م ثاب ُ كلا ىلع 5 1 ةهحضاف ا ىدلا

 هب طتحن يذلا طونطاو مهتحاين ىلا ةراشا نيئنمؤما ىلوأا راكذت يف اًرشاع

 هتعبل ول ا ىءارت ىقلا تاقوالا درك ىلع امل 1 رس هذهو . ثنو كس

 ةعرالا ق ةاؤآلا 2 4 َن اءالا مشاور تحافو هتمامق كعب

 تر ل رهظا ةمايقلا موي ةرااخ ضلخا نأ اند

 س ميذملا قوذ دوجتلا مفزن اضيا نم كلذك ٠ ةيلاتلا مانالا يف هتاروهظ ةيّقب
 ممذملا 0 قالا 0مل نا

 رشاعلا لصفلا

 جونصلاو موارملا ِف

 200 صوصح نمز ٠ برلا ل 00 ا ةمهلالا 7 ىلع مدن 1 اواهح



 14 جونصلاو حوارملا يف

 يناج نم ناسامث. فقي نا لسرلا يلعت نم رشع عساتلا لصفلا يف رومأم هنأ

 عتب الثا ريغصلا بابذلا اهب ادرطيو معان ءيش نم ةعونصم حدارم اكسو ميذملا

 00007 ا

 ةراتسلاو ميذملا ىلع اق وهو سدني فّتسالا نا ةيلقسدلا يف بوتكسسمو
 ٠ نيبوركل ١ ةحنجا لّثم حوارملاب هلوح نوح وري ةسمامشلاو سوسقلا اهلخادو ةشورغم

 تاماسرلاو داسعلاو سادقلا ةهدخ يف حوارا لمعتست قرشلا سئانك ممو

 هتوف اهب للظت ةحورم ةرشع يتذثا دنع ذا نوريملا سيدقت يف ةصاخو تاحابزلاو

 يذلا لثملا نم مضش امك حوارملا لسمعتست ةينامورلا ةسنككا اضيا تناكو

 لوالا حرشلا نم سماخلا لصفلا يف ةعبارلا ةرادملا يف هركذدس
 بايذلا ناريط تقو هيلع سو سامشلا نا.دحالا دنع سيدقلا تيناوق يف نومأمو

 آلا ىلا + سادكلا يف نهاككا قلن الث ةحسذلا نع هدعمو ةحورااب هدرط» نا

 نم ةلادسم ةئيدم فو ةطلام ةريزح 200 ادنلا شنق وك 0 ب فاو ١ نولم عسا

 نيتحورع ىلامورلا ريولل نودولب مهناف نسادمأ) ادع ُي امانا يل 1 ةريزح لامعا

 حرارملا لامعتسا يف ببسلاو ٠ يسرككا ىلع هنولمسجي امدنع ماعنلا شيد نم

 وه اهجيواتو

 ةراشا وهو سأككا يف طّقست الثل ريغصلا رئاطلاو شغربلاو تابذلا درط الوا
 ودعأا انيلع اهلسري يتلا كوكشلاو ةقلقملا راكفالاو 2 مومم انيولق نع يفدذ يك

 ىلع مو < تناك يتلا رويطعلا درطب ناك مم هربا نا تك وه يك ةغراذ دا لمعي

 دمك يذلا نايرعلا

 ودعلا ةمواتا متراكفا اوعمجيث بعشلا اوهبني يكك حوارملاب ةسمامشلا حولي اناث

 اذآ اوللبيو انسب اوقوسو ةضف نم نيثرق اوعتصي نأ ليئالسا هديل ابرام انك“
 هه مهصدار بولا م < لف ودنا دع موضرا 9 و>رح

 بطعا يذلا هدسملا اريقوتو برلا روضاح نا أ حوارملاب ةسمامشلا حولي الا



 سششاعلا لصفلا لا

 فوقدلاب نوب رضي نيدلا نا ار 0 توملاو ةئيرطخلاو ناطيشلا ىلع ةرصنلا
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 : ع مههيدياب أضي لآ هاد .يلا حوابر حورلا ةوعد ُْ حوارملاب نوبي رت 2 ا

 ىلع لح حورلا نا درو امك رارسالا ةيقب ىلعو برلا دسح ىلع حورلا لولح ىلا

 لحي سدقلا حورلا نا » ةديسلل ليئارإج لاقو ٠ "0 ندرالا رهن يف ةمامح همشب برلا
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 ىلا ةراشا حوارملاو عيونصلا قد ةخراصلا دامعالاو براا ةمايق راكذت يف اًمباس
 برطلاب ةئراا را عستتو باقلا حرشني ةيوينداا حارفالا يف هنا ايكف ٠ يلاحورلا جابتالا

 اوؤريو مهيولق باوبا اوكي نا ةفهكلا ىلع ةعيبلا بجوت حورلا جات تا ىدل اذكه

 تاوصالا ةيجس لجالعجم برا
 لايعتسا نا دحأ لك مهذب اهركذ نع انبرضا ىتاا اهريغو باسسالا هذه نف

 ام دحا اهلمعتسي ال نا ةعمبلا ترءا دقو ٠ ها ةعس يف 1 يدق وه حرارأا

 عضوب فقسالا نم امنوملسني نينلا نييلئاسرلا ةسماهتلا ئوس ةرورضلا تاقوا ادع

 يف اناكم هلت ساكلا ءاطغ ابن الدب ترظعش.ةدوحوم نكت ل اذاو ءدنلا
 شيرلا نم منصت اًمدق حيارما تناكذ ٠ تالافتحالا نم امهريغو دابعلا» سادقلا حابز
 ةداغر لورا!" نشاوب ديملات سو.سنوي د اهامس دقو ماسعنلاو سواطلا ك1 وال

 اذكهم معدالب يف لزت مل نآلا ىلاو متاوحلا

 (ديرماف نوروصيو ]هذ وأ ةضف وأ س ع متافص 9 (,:ولعي انه أه اماو

 امنويدنو امترئاد يف ةريغص لجالج اهل نوقلع انسنانك ينو ٠ ةحاجا ةتسب نيبوركلا

 اًعبع بترت ملدومالا هذه نا ىلع ٠ ةبارلا همش ىلع اليدنم اهب نوطبري اضع سأو
 ةحنجا نال ماعالا شر نم الواا نواسعلا ةساس يسر نام اسس لصف ىركلو

 هلا اذه ىلع ننعم هللا اهلسرا يلا ةكئالملا

 تاشلا ىلع ةلالدلا ساحم ن ا اناث

 هش ىلعو عيدلا يكارك ومس ةكنالملا نال . ملاك ةرودم اهنولعجي ادلاث
 ةيمور كلم رصشلو نر رهظ مهلا

 اذه لجا نمو حوارملا ةصاخ مهيلا راشي هنال نيبررك | اييلع ردا اعبار

 مهتلذاع مه نيذلا ةسمامشلا اهلمحي

 مون لكو .سومادلا ىظعا ةكنالملا ةطساوب هللا نال لج اليطأا رحب قفل اجماع

 مركب نيردلا يمحولا يطعب



 سشاملا لصفلا 7 ١

 نيطنطسق ةلار لاخت ىلع َّودعلا ازال لالالا ا اذ لاخم ىلع عنصلا انيدانن

 نارا عرسي مسا هلع !ًارتكم ناك يلا
 تال ول نيدلا) كشكل | ةنحا لا هواش الدقم ال ىلع امان

 ةكنالاا انملع هيب يذلا يحولا نا ملعتل هلك ليدنلا رمل بدق نددت

 لاثم ىلع حوارملا نولمحي نينلا ةسمامثلا ملعب يككر ٠ ةاياا هذه يف لماكر يغ وه

 باصا ايك مهيصي الشل مهلثم نيعئاطو نيرهاط اونوكك نا يغبني مهنا ةكناللا

 يف لوالا حرشلا نم سمانا لصفلا يف هللا ءاش نا مثرامخا ركذنس نيذلا ضعب

 ةعبارلا ةرانألا

 برأاا اوعس » دواد لوش امك جابتالاو حرفلا لجال اموقد مناف حونصلا أماو

 لوقك يدبالا قيفصتك نوكي اهقدو جونصلا اهب داراو « توصلا ةيحنش لصالصب
 ١١ « مينرتلا توصب هلل اوفتها .٠ فكألاب اومْفص بوعشلا عيمج اب » اضيا دواد

 ؟ 1( روم درعا ا
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 كثلاثلا حردشملا

 ةفادلا ةرانملا نك

 اهسدقتو ميذملا يفاوا ف

 ةسدقملا هيناوا نع راصتخاب ملكتن الامحا جيذملاو ةسينككا نع انملكست نا دعب
 الا اهّسع ال نا ةعببلا صأت اذهلو ٠ ةرهلالا رارسالا ىلا اهريغ نم برقا اهنال

 ايف تناكااذاو .٠ اهظفحب ىنتعبو اهدعتيو تفادنقلاك اهلسغي ىذلا نكابدوبالا

 ٠ ةرورضلا تاقواادع ام 0 نيالا فرس دعا أمسع الف ةسدقملا رارسالا

 ةينيصلاو ساكلا يف ارألا قيقا
 ساكلا ءاطغو ةدعتلا يف يلاثلا لصفاا

 ةريغصلا ديفاوللا يف كثلاثلا لصفلا

 سادّقاا تاوداو ىلاوا ةيقب يف عبارلا لصفلا

 سادقلا ةيناو متاذملاو سنانكلا سيدقت يف سماكا لصفلا

 سددقتلا اذه ريسفت يف سداسلا لصفلا

 سددعتلا عناملا ىندلا ف عباسلا لصفلا

 سدقلا ةاآو ةسينكلاو ميذملا ةءاك يف نماثلا لصفلا



 لوالا لصفلا ا

 لوالا لصفلا

 ةييصلاو ساكلا يف

 دا م | سدقللا للايخلالا ربخا ميركل همد قا كا ميسا كيحلا احلا

 أمسف 0 يل | سساكلا اما.« يتد ساك يف هذه. » الئاق شد 0 5

 همابأ يف تناكو ة ةضق مم لاك ات اا 1 1ك , لاقو . بشخ نم تناك امنا ليقف

 ىلا لزت مد يركرح نم تم 1 كر 1 ا
 عضومل ةريثك سواك ءاشعلا ىلا وامعتسا مهنا اعرو ةيسناب ةنبدم يف ةظوفحم نأ
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 نأ ىتح بشخ نم 21 تناك صاخلا دسسلا دعب ةعمبلا نا لقو

 فب]هذ 0 اوناك ميدق 5 كل نإ كلك هرموع لها تنوي ناك ديهشلا سافيوب

 نوامعتسيو اًنطح اوراصف انرصع ةئهك اماو .٠ شخ نم تاساك نولمعتسيو
 ةضف نم تاساك

 تافزلا ىداجب مشتت 'هنئءد ,ةدامتسقللا نأ | وأر ا نيسيدقلا ءابآلا نا 2م

 يف ةيمور يمك لع سلج يذلا سونيرفا ابابلا ىمأ يرككا مدلا برشتو فلتتو
 لجال ناتورع اهل لعتو رولب نم وا جاجز نم ساككا منصت ناب يلاثلا ليللا ءدب
 لواتتلا حقو اهك انما

 اال اهوار طل هل زل ةيورللا را ةحامزلا نم كلا 1 تتناك 11 هكر

 ٠ ةضفلاو بهذلا نم اهعنصب صا نا سينابروا ابايلا ثيل ام مث ٠ بيرق تقود يف

 ل ا ل لا راس نأ ةدسوكلا هلرتنل .ءانآلا محسو

 ةدعاق اما - ًاذدصلا اهولع الثل بهذلاب يركلا مدلا ظفح عضوم ىا ةمقلا ىلطت ْنأ

 راهو نسال رم نوحتف نساك

 هيدي ىلع زيا ذخا ةنكك اهامعتسا برا نا كدي ماف ةينيصلا صوصخ نمد



 ١ ةيناصااو ساكلا يف

 هل ةءصق وا نكح ىف هعضوو هرسك دق نوكحي نا لمتحلا نمو رسكو كرابو

 يعم مدنا رهاوجل ماركا لاعلا راطقا ميج يف 011 لعفي 55 7

 ا ا اد الاثم 0 نا كلذب دارا دق نوكمف كاسل مص أذا

 ساكت ١ ندعم نم ةشصلا علصت و٠ راقوب هظفح ىلع نوصرتاحو هدسج نومركي

 سلا صرب ةيبش اهنكلو ٠ ةءاهن الو ةبادب ال سيل ُهنال لاهككا ىلا ةراشا ةرّودم

 ١١ مهيف ءابخ بصن سمشلاو » دواد لوقك ادكسم برا هذا يذلا
 قو ٠ بأ دسج هيف نفد يذلا ربقلا ىلا ةراشا ًةفوح اهنوعنصي اًمدق اوناكر

 معزو ٠ هبأب ىلع عضو يذلا رثخاا ىلع ةينيصلاو ربقلا ىلع لدت ساككا نا نورخ
 مقود 4 هد يذلا ع اجرلا ىلا ةيايصلابو هناعتاو ماعلا قام قاشم ا نوع كاب راشي هن | مهريغ

 هي حرفو هللا دحم
 لكح نم اههرهطي نا هللا نم ىلطتف امهسيركت يف ةسدقملا ةعببلا اماو

 ىلا وأدلاب ةيشصلا انل ن1 سدكقلا حور قيس دقو ٠ هتوهالل 2 اريصبل سند

 ةزمعلاب ساككاو ٠ رفقلا يف بعشلا ىلا هلبسرا يذلا ةاسيملا زب ىسوم اهيف عضو
 ناشطعلا سعشال صالخلا عيبا اهنم تربخ يفؤلا

 ىلا ةراشا ةينيصلا ني نع يذملا قوف عضوت تناك دق ساكلا نا ملعاو

 دنع ةظوذف# ةداعلا هذه لزم ثآلا لاو نكالا هسنح نم 4 ىذلا برلا مد

 ةنهكلا ىلع لهسنيل ةينيصلا قرش اهعضوب اولاق نيسيدقلا ءابآلا نكك ف ئاوطلا ضعب
 ١ كاذب انومهش نا اوداراو ٠ ةيئيصلا نم ىلعا ساككا نال ناماصلا 0

 م دنع كاذكو ٠ انتعيبط برغم يف رهظو انسنج ةرامح سل قرشم ا ىلع عفن 0

 ةمرحو صالذعا ءاجر ىلع ةلالد اساك مهيدباب نوطعي ةروددلاو هال ف اسور نقد

 نأ ادع راج سصمالا وه اى هللا ة ةعدب رئبدت د طك ْ مث داهج ندسحو تونهكلا

 ةكراطبلا نفد يف
  0١مرمور١4:5

 اركخرا



 يلاثلا لصفلا ١مم

 ميهربا يروفاو ىسوم يروا هوخاو يتاراصللا فسوي نارطملا ان ركحذو

 ل يعل كلل احل 2 برال ناتو ال 1 و كمل نس 4 هنا يلدهالا هدانز

 يوارفصلا انحوي كريرطبلا ةثج اونفديل انيرام ةسيدقلا ةراغم | دقق 4 لوألا, نوناك نم

 11 2 ةناكس الظونحم هريع سجرج كريرطبلا دسج مبنيعب اودهاش

 دحاو جاتلا ذخاف ٠ يبسركل ١ ىلع سلاج وهو جات هسار ىلعو ساك وديبو هتافو نم

 كل لا نينس عبرا دعبو .رارسالا ةمدخ يف ةلمعتساو ةققاسالا 1
 يف يتلا رثبلا ةبقلا ةهج نم اورفح توريب جرب يف نيئطاقلا ةلواتملا نم اضعب نا

 0 هرمطف ساك وديبو بات هسار ىلعو سوان يف انوفدم امهار اودجوف ةيرقلا
 ةسنكلا رتب تناك رثسلا كلت نا ليقو ٠ هرعا

 يناثلا لصفلا

 ك1 اطغوا ةديمل) ف

 أم هنكلو ميذملا ةيطغا نع قباسلا حرشلا نم ثلاثلا لصفلا يف اتباس انملكت

 ةدمص اوعضي نا اهتنهك عيمج ةينامورلا ةسينككا ىمأت ةثلثلا هوجولا وا ةيطغالا ادع
 جوملا 0 . ميذملا باو سدقلا كازو تانك نم ةمظ ضم" للدم يهر

 يف نهاككا نكلو اهَسي نا ماوعلا نم دحال نونذأب الو اهنوُشنيو اًدج اهنومركي
 سادقلا 0 اهعضيو اهبوطي ةياهبنلا دنعو ميذملا طسو يف اهشرنب سادقلا ءدب

 اسييلع نوعض 0 وه هلك ميركتلا اذه ببسو ٠ للا تكل را

 ةسنصلا ىلع ءازجالا عضي د ةرهوللا نهاككا رسكت نا دعبو .٠ ةسدقملا ةنابرقلا

 ا 0 دا ل لاا فكل الا ةراكل 017 ترازمو
 1١ ناك ن 0 نك نأ لا لد مالا

 0 كن فل ل ل يذلا سورطسسلمس ما كك

 ١٠١ ف.يظن ضيا ناتكا نم لب خرج نم الو ريرخ نم نفت الوازع عذرك
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 ١ 79 ساكا ءاطغو ةدتتصلا ٍى

 اهنووطي مث دارسالا تحن ةدمصلا نوثرفيض برغلا دالبب نيذلا نايستروقلا نايهرلا
 تار انا اب برا دسج هب ىطغت يذلا نّدككا ةئه ىلع نوكتل اهقوف

 اهيلع نوعضي ال مهنال يسئدنالا قوف مورلاو هوجولا قوف رارسالا نوعضيف قرشلا
 ذنم تادحصلا لمعتمت اهناف انتفئاط اماو . امئاد ساككاو ةينصلا يف لب رارسالا

 ةنس ةدام

 ةمدخو ّلوملا نيفكت ىف نطقلا لمعتست ةيقرشلا ةسنكلا اذامل لاوس انهو
 يرا] كبح نْفُكت يذلا َناتكل !١ نم رثك | نارسألا

 دوج غرم م رزوسصا ٠ نقلا دوحو نألر مهدئاوعو دوما ْف انعط كلذ. باوج

 عنصيف ةينيصلاو ساككا + , ىطغت ' يذلا ريككا درزانلا امارة نم لقا دل ناك

 نيح برلا هب ىلُ# يي ىذلا دحلا | ىلا ةراشا ةنال ناك نول ياب ناتكو نطقو ريزح نم

 هت تيطع هلا يهل تنرلا انآ »ينك 5 اوبل ىلا 'نيفيف و 0 55

 ارسالا هب يطغخن نيح اذهلو ١1 « ءادك روثلا» فهمتللا تنا ٠ سل ابو الالج

 ضرالا لكت آلتما هدم نمو دجحلا هأبم نم 5 تالت لوقن

 هب راشيو ٠ كردم ريغو موهفم ريغ برلا دسج رس نا ىلع روفانلا اذه لديو
 يذلا روالاو رهشا ةعست ةرتس ىتلا ةسدقملا ءاشحالاك برلا هب يتحا ءىش لك ىلا

 هلص تقو هاّشغ يذلا مالسظلاو همالا يف هب رعتلا يذلا مدلاو 6 موب رهظ

 هربق ىلع عضو ىذلا ريخلا ةصاخو

 هيوطي مث هردص ىلع روفانلا هل عضب ةسمامثلا سأر فقسالا مسري ام دنع اذهلو

 جرحد يذاا كالملا رس لمكيل نلينالا ىلع ليجنالا ةءارقب هرمأب مث هيبكتم ىلع
 راكذت علصت ام دنعو ٠ صلخلا ةمايقب ةوسنلا رشب هقوف نمو ربقلا باب نع رخأا

 ةكّر# روفانلا بده هنبع دع مث زاقوب جثذملا لقب سادقلا ةمدخ يف 0 ةمامق

 يحال ند هبم ب اعبهم ىباحم الثاق نهاكل هملسيو عروب

 ىلإ لل وا ويار#ا للملا 0١



 كرلاثلا لصفلا 0

 ريقلا نع ريتا مدر ضرالا لد ىذلا كالملا ىلا ةذاسا يبا ىتسهلدو

 سانحا م نم هيف ايلا 0 م البدنم سرطبل برأ لزلا 0 اًريخا

 هتندومعمو هتفرعم ىلا سانلا لكلاقا ٠ اشي هنا هل روظيل لكو حيذا ل كافر ضوحولا

 00 نلعمأ ناردتالا نع ليدنملا ادهم عساندلا عقرب نأ ةسعيبلا دمنا جا كلاونكأا

 اع ْف 0 اودحتنل مه هل هنوم راكذتل هالسحم ةنهكلا يدب برلا 2

 ةرااثلا زيصملا

 ساكت ا + ىل ليلر هلاك لوا اكل ا الم اروذأ نوعضي ايرغو 0 ةنه 0

 1 ىذلا ىلا ةتاسنلاب اًريغص قبو, هريغو :تابذلاو 'ئقزبلا نم اظفح
 أرطي الثلو ميرلا نم اظفح ةينيصلا ىلع رخآ اونا اثردحم قرحار ناك انا

 0 ا اح دكت يتلا ةفافللا ىلا امه 1 : يش

 عضن روفانلا ٠ ءدب ف ةرهاطلا ارسألا د انما ةنالا هسار هب 1 0

 ىلع يذلاو 3 لع نعل يلب امم ساككا ىلع يذلا روفانلاو ريدك ١ ءاطغلا

 00 قا دنا سر لج دنا ةتالدب نامعالا ملزو متيل لامثلا يللي امم ةينيصلا

 شف ًاقوغام ل نانكحالا 28 عوضو# راغ هسأر ىلع ناك ىذلا ليدنملاو ةعوضوم

 ةسنكلا يف 00 عنصي ساككا ىلع عضوي يذلا روفانلاو .1) « هتدح ىلع عضوم

 جروصلا ٠ ع انك ذ اك ةنا امورلا

 نك“ ناك نول يا. نم ريرحو ناكو نظق نم عنصنف قرشلا دالب يف اماو
 ةبق نوكب نا ىه ءاسّؤرلا اهلمعتساو قرشلا لها اهلع مط ا يتلا ةيدقلا ةداعلا

 ع اهالعا شو مئاوق ثالث ىلع ةمصتنم وا ليلكألا لثم ةرودم ةِضف نم

 تال انحوب 2(



 0 سادقلا ةمدخ صخت تلا تالآلاو ةنآلا ةبقب يف

 ىده يذلا ملا ىلا نوريشل محلا ينع ١ « سكاس رثشأ « م.تغلب مورأا نيبو

 .« يبصلا ناك ثيح فقوو » 000 مهسللا داوم ىلا 0
 هذبم راشنو٠ دوفادلا هيلع لدب انهاه كلذ صاخلا يلع كانه لد مجتلا نا

 نم هتوسان اسم جوتن يتلا ةطاسلا ىلا مث هسار هب / تا ليدنملا ىلا 0

 ةقلا منو ٠ « ابملا سدلو كلام برا » 00 اهعضن ام دنع اذهلو . ةثالثلا يناقالا

 رم ارتسو ةفوشككأ عضاوملا يف ميرلا نم هل اًظفحو برلا دسإل ماركا ةينيصلا قوف

 ةماسرلا يف امم ىطغنو شارفلا ىلا رثاطلاو رامغلا

 ةطورهو: بلا كيت ىلا هب نيقتف ساكته. ىطتت .قذلا لوفر ورك! اما
 « زتءاو ةوقلا برلا سدل » هقوف ل اذهلو . هبا دمي هتمايقو ةب واهلا ىلا

 لاذ ثيرا* عبو احس لأظ نيذللا , ميفاراسلا يحانج - ىلا نيروفانلاب راشنو

 انيضغيم نوع نم هدسجي 0 أئيلع هللا ةمعر فتك

 عارلا لص ؛ارلا لصملا
 نادلا ةيردع سنت ىلا لل الا ووةتالا هشبل

 ساكلا يف مبزسسل ءاملل رخآلاو. رمخ دحاولا ناتيربا نوكي نا بحي الوا
 ةنم ثدي وا رمثلا دسفي الثل نينيظن اهالك نركب نا سيو مدلا سيدقت

 ءام هيف نونكس « نوداز » هنو رخآ قيربإ نوامعتسف 2 ٠ يف نهاكت

 اوف .* منا 0 باب يف كلذ نع ملكتلسو ٠ ٠ س دقت يذلا مدلا 0 هدو>زمو

 امم لوا را ندعم وأ سا وأ ةضف نم لت هديظو  ةفعللا اناث

 0 :ا لق 9 0 | لبقو ٠ سلص اسهفرط يف لفتت هدو تلا دسح

 يف !موعضيو ةرهوملا امهب نوكسمي ةضف نم نيتبلك سنانكلا ضعب يف نولمعتسي
 هاسفش رهطو ةرمحلا يفاراسلا امي كلسما نيتللا نيتبلككا هش ىلع نيلوانتملا دي

 وللا امش



 عبارلا لصفلا امل

 نم مدلا نولوانتملا برشي اهبو ةضف وا بهذ نم ذخوت هذهو ٠ ةمصقلا ثلا

 ةرييكل ا دايعالا يف ىه لالا مدلا يلامورلا ربخلا اهب برشي اذه ائموي ىلا» ساكلا

 ا كل ع ل لا نر 1 اييتمر .نيكللا امان
 سأرب هرخي سدقب نا لبق زبلا نماككا ميدي ام دنع اذهلو ٠ براا بذج اهب نمط
 تلال ةراشا ااا اطقم ناكسلا فرط نوكد نعا ةهحن رم ناكشلا

 1 ءأنف ةعبلا اماو ٠ : نولا ا كدلح ف ل وه ساكلا يف يذلا

 ناطلمسب لب نيكس لامعتسا ريغ نم يدبالا رسكصو ةيومدلا ريغ ةيحصلا هزه

 ةعبنلا سدد ةسع يق ال اك تريك

 بوه رددويحشحإ لسوؤو لايردحعم ا دحد» توبم

 ١ ددم حلمك لح هدم امم تدي ىنبدع#

 4 ل سلا طب ار نىصتسا ل ل ا ل لا
 مورااو ٠ صاخللا دسج مذ يذلا ربقلا ىلا زمر وهو تريبلا كر سلو

 كلذكو ٠ ءىش اهيف طقسي نا ةفاخم رارسالا ةلّقن يف يلاوصا ةيطغا نولمعتس

 صرق هش 11 بهذ وا ةضف نم ءانا يف براا دسج نوثزي ةيناموراا ةسكلا يف

 نم روألاب هنوركسي ةناشرربلا ردق 0 0 هلخادو هلوح نم عاعش عم سل

 ميدل ىلع عضوي ر حابز ايلا . 1 ا 2 تلا 0 مادق

 ةلوانم دعب نماكلا 0 0 لجال ريعص لددنم يشهر ٠ , ةوهفساللا اكان

 0 مو 4 مادخ ىوس دحأ مع الو ل ةشصلا خد لحما

 لا ا ا لا ا ا نارام هبطت ليدانم نان ءاعثلا

 سيدقت نوكص, يك يرورض كلذو سادقلا كاتيا ىلع عضوي اًريخا

 بولذ ةرفخا موي لك همد كفن يك ايحور 54 ةعممأ) أتيا كلل اهو :هلمحرث(١

 كئاشا



 7-11 امهمئاواو ميذملاو ةسنكلا شدت

 ريغت بيبي ةيناموزلا لا يف اصوضخو نابل رطخت نم اديسو الاكس رارسألا
 ةئتر لكص نهاككا فرع ولو اذوجوم نوكي نا بجاولا نمو ٠ موي لك نيشافالا

 ةمدخلاو للزاا عيرسو نايسنال ةضرع ناسنالا لمع نال هبلق رهظ نع سادقلا

 رطخ لك نم ةيجان نوكت نا يبني ةيغالا

 سمالا لصفلا

 ابيئاواو عيذملاو ةساكل" سدت

 بجو برلا دسج صخن يتلا يناوالاو ميذلاو ةسيككا نع انملكست ام دعب
 رارسالا فرش وه ام ئراَلا مهفي يك اهعركتو اهسيدقت نع ملكتن نا نآلا انيلع

 ١

 بصني فك هملعو ىسومل سوماثلا ىطعا ام دعي هللا نا جيوركلا رفس انربخأ
 نهدلا عنصي فيكءهمّلع ٍئنيح ٠ نيبارقلا هل نومدقي فيكو ةنهككا راتخيو سدقملا

 ةداهشلا توباتو نامزلا ةبقو هينبو نوراه هب 2 داع مناص دب ىلع راتغا

 رهطتي و ارهاط ءيش لك نوكيل اب قلعتي ام رئاسو اهتنئآو ةرادماو ميذملاو ةدئاملاو

 طةني يبنجا ىلع هنم لعج وا هلثم سكر نم لكو ٠ مهلايجال ةنم نونالي نم عيمج

 يمدقمو اهوظفحاف يلوبس » الئاق مهرءا كلذ متا نا دعبو ٠ هبعش نم
 )١ « هوسهتف

 نيب ام ىلا بوقعي قلطنا ال هنا نيوكتلا رفس كذب سومانلا هللا ىطعا ام لقد

 يف ىأرف .هسار تحت ةعضرو ارح ذخا ناراحو عبس ربثب نيب زول يف تايد نيربنا
 لزاتو كعضصت ةكئالللو ءامنلا ىلا :اهسارو ضرالا ىلع ةيقاتنم انين ناك ملا

 هنا اعرح هظذحي نا هدعوو هكرابد ُهمّلكُت مّآسلا ىلع اًقاو برلا ناك اهيلع
 2 2 7 93 3 3 95 5 : 5 ا

 امصأ هماقأو هسأر يا هعصو يذلا رولا دخأ دو نه تبلوفعل ظفيتسا و

 ةببضو ةيفالا

 ا 0١)



 سماخلا لصفلا ١م

 عضوملا اذه يفا برلا نا اللثاق هللا تيب د كلذ ىعسو اًنهد هسأر ىلع بصو

 7 منا هسنلل 0 لكحأر اًريخ هقزرو هقن َ يف هظفح اذا هنا هلل رذنو

 )١ هقزرب ام عي روهثلع هل ىدؤب هين تب

 امنا زول ضرا يف بوقعملو ليلا يف ىسومل برلا اهارا يتلا رومالا هذه 1

 ةعيبلا سيدقت يف ا ندف . ميسلا ا اندر عنك

 يعدم هموبح اوبهم 5 هوب ؛ هيبصحت امحم اعمودم

 مز *>ةرازعصأ هلكو مصحح 51 و ادحإ

 ةفقاسالا عمج نع نيعبسلاو نماثلا رعلا يف يجورسلا لوش بوعي نءو

 حمو . |وبجج جمحو اهاج بسهم اروبح ىزتح |!

 م) توعحم أذ هجد |ههب محح و 58 33-“ أو هبو

 يذلا ليلا نا يا ةسينككا يف مسرلا لاتكحا نييو لوقا اذه رب مّ

 ىلا نهدلاو ٠ ميذملا ىلا 0-2 ممالا نيب ةعيبلا ىلا ريشي نامل مران ناك

 فوقوو ٠ ميذملا قوف مي : سما ىلا يلا ىلع بوعت مونو ٠ بيلصلا ىلا اصعلاو ٠ نورنملا

 ىلع مهطوبهر 5 دوعصو . هنا دسج ةمدقتب هترسم ىلا ملسلا ىلع برأا

 ك0 05 عا نيردكو اتناكت نومك مهنركشىلا ل

 كلل لك . لأ هقب رط قيال ناك 0 هنم بالطو هللا لولي مدقو كانه ىلص

 انيطع نا باطنو رودنلاو نيبارهلا مدقن ؛ هو ةالصلل نينمؤوملا عمج ره هنأ كك

 هتمعن ةاشا هذه دكا هتحرو هنأ دسح وه يذلا يرعوألا انريخ

0( 0 
 اللا ارسلا قل تافأ ىلا نارا نكتع هسدقلا دعبسلا لثم 3 ا

 000 ا فال ا ورك نرسل اذا ةنيكلا ىلإ نتن له ةعسلا 2
 للا يف بوقعي اهبصن



 امه امهيناواو مبذملاو ةسينكلا سيدقت يف

 هافطصا ىذلا عضوملا ابكر انهدن نا :ئسومو توقعت :ترلا نص ا اأعمو

 الئاق هيلا بوسأملا باّتكلا يف سوع لإ منعا لوسالا در دل ا كاذك هتمدخ

 نكماو ءرورسلا نهد سدقألا نورئملا وه يذلا برا متاخب 1 هينمت لكش لك»

 لكحارهلاو ميذملا متخ او اندعب ءاقلالا مه مهنأف سودسق ةعبس هسادقت تقو كءم

 « برأ 6 ةدوصلا

 هس لكيم يف الا ةريككا ندملا يف اسادق يت ال نا ةقن عم ىمأيو

 0 نأ عوسإ الل هنا سوبامساب سيدقلا لوقو كلذل هدر 1 ناكس  ؤ ردشالا

 نابرق مّدقب نازو# الف اذه ريغ لعفو دحا رساحت اذاو فتسالا نذابالا ةسينك
 ةعيبلا مسج نم عطقب أهيف نابرقلا سرقت يلع نهاك أر 2 ناف . ددالا ىلا اهمف

 دحا تدب يفال ةفقاسالا تود يف 0 برش ل ةقداللا عم < بجواو

 عماجلا رئاس يف تدروو ٠ هال هم ةسيك فربما كلل 5 يقلل نإ ا يطال نه

 صوصخل ٠ ءابآلا دس ام عينجو ٠ .!تماركو سنامكل | ةوح صخي اف ةريثك روما |: ضبا

 . رارسالا ةمدقتل مزلاو برقا امنوكك ةمرككا يناوالاو مياذملا لوانتي سئانككا سيدَقت
 اهنأ أ يتلا بترلا نم مضي (كااهعيمج ىلع قاطب !هنم دحاولا نشب هوبجوا امو
 لون ميذاا سّدقن ام دنعو ١ اهنم دحاو ٍدحاو لك سيدقتل ةعيبلا ناكرا ءابالا

 أممأ مح يسطع يم لجحمو ايرقوف مح تدحص بم
 )ا اهو لجأ مقح نوب اسمح دقح بيعريفتم |!.ةيويحإ
 متن راصتخالا لجال اهنع انبرضا يتلا نمو اهانكذ يتلا تاداهشلا هذه نف ِ

 نهدو برأا متاخ هدا رهاطلا نوريملاب ريصي ىللاوالاو 0 ساحل مددت ن

 وه هل ندد يذلاو ٠ برأا كمسح كعد هللا ةعبس ُي سدقب ام 0 لضفاو 7

 اذه سّدقن ةنهكك ١ يديا ىله كلسر نم اهائلست ىلا ةيصولا ةوقب اننا: ةمحركلا ( ١

 2 اا 1 رتل ممل

 سم



 1 لأ فدمالل عودسإ 2 درصلا تدك 1-0 ةمعرلا سسدرو 5 ةئال 0

 كلداو ٠ لا نهدلاب اه مهائرهدا ١و ةعبصلا نارحاو هس 5 اذملا اسدش نأ طودرتلاو يرو

 هلال بدرأا ا لكش ةامشحأ جيف | هم ل اطاسب 0 لود طودرتلا ة كاح

 د فب]صشل د١ ةسنفلا عيبلا 2 ل اللا لك منو عنصي نأ اله كدنع لم

 )»ع بطلا نهدلاب | يوسكو مياذملا 56 دايعلا نارحا

 ذاب نهاككا وا فسالا اهكرامف ميذاا سيالمو تونهككا باث اهاو

 تقو لك لسغتو ىلملا ةعيرس امنال يسميدنالا ادع ام نوري نهد ريغب فقسالا

 راسم نامزل كلذو قافتالاب ناكل ل 0 نسملل الو

 فمداسلا لمفاا
 ل عضاوملا سيدقت ليوأت يف

 متم 000 0 0 لإ ءامشالاو مجادملاو قال سدت م هضع مد

 رطاوناو هللا يا ةثالث 0 ٍدداعَتلا بسنن انذال ٠ ةعيبلا ةترل عوضخ مدعو

 ةوطانلا ريغ عنابطلاو ةيلقعلا

 اا قر لا د سل كل يكل كام ل حرا
 هال 6 ةسفن ترلاو . 5 مكبولق 3 نر 1 ست كولا سرا لاقو

 0 ١| ىري نأو مه هلو هلا سل دعس دوصمملاو ٠ 8 مك 8

 0 اودعو هود هلعب رش ف

 برلا لاق اك ةكئالملاو رشبلاك ةسياقعلا طاوس لا سلا بسأل اناث
 اومدتما » لاق لوسرلاو ٠ ") « قطب ا أضا م اونوكما يئاذ 0 مهاج امد اذ

 بو اورا ان 0 0 همسقن مالسلا هلا مكس دقبلو ١ نب هس لك نم

  (0هايعشا :١٠١ «( ١ سرطب #: ١6

 ائحؤي (م ٠8:1

: 



 ١ ما ةسدقملا عضاوملا سيدقت ليوأ: يف

 نم ةراهطلا كلذب داراو١٠) « امير ٠ يش دنع مول ريغب 1 حداسجاو مكسوفنو

 ءامحالا ءانبالاك هللا ةمعن يف ىعسلاو اياطنخا

 دجمتيل اهراتخاو هللا اهرّيم يتلا ةقطانلا ريغلا عئارطلا ىلا سيدقتلا بسن ان
 لك هو نامهزا ةمقو دايعالا ماياو تسلا سدق هلأ بوذكم ىلا اذه يو 0 ١

 صخم امم كلذ لكاش م - 00 ةمدخا يلاواو دئاوملاو عتاذالاو ناماس

 رهطتي هللا مسا ؛ «بيلغ كلي و كراش قش لك نا لوسلا تنكر ةتماكو داع

 هللا ةفقبلخ لكو ةمعطالاو جاوزلا » لاتذ ناءالا ىئمل اسدقم ريصيو ةساحن لكن م

 ؟) « ةالصلابو هللا 26 هنال 0 0 27 لوذرع ءىش ؟ تاولو ع

 ةعببلا يف اونو ةيكذدق ةياد لك نوؤامملا راهطالا ءامالا كلو لجا نمر

 سيدقتل حورلا قاوبا برلا ذيمالت نم اوملست ام.ىلع تاسيركستو تاولصو انتر

 الوا كلذو ٠ تسنأ د وا تمدهنا وا تدّدحت اذا سادقلا ةمدخب ص يتلا رومالا
 اك | بسمع صصخبو 0000 ىفطصي 0 ايندلا ةمدقخل ناك ام نا ىتح

 ناب ةباغ نع ةرانملا هذه نم لوالا حرشلا نم لوالا لصفلا يف انماكت

 ىلا ةيد.طلا رومالاب لخدن نا بجي ال هنا كك سودليساب سيدقلا لاقو .٠ سئانكلا

 فراأ نال ون ةمانلا تردى بلا ميرع سدا نا مصصي ال كلذك سدقلا تيد
 يف ةعببلا لوقتو ٠ هتمدخل هيفطص يذلا لخلا يف ال نار مدعي م بجوا

 نوكت يك يلاوالا هذه ىلعو انملع لحي سودقلا كلحور » ميذملا يفاوا سيدقت
 هم . ء.

 » يح كرارسا كهل

 أ١ اًريثكف ٠.سند لك نم رهطتت نا لجال اهريغو سئانكلا سدقن 00

 0 مانصالل انود لق ن#< يع اك عضاوم هللا ةهدقم نوراتي الا ن

 0 لك ابع دعتلاو ساندالا ند روهطتتل اهسدعتب نوم كتف قرا 0

 مع“ لا ١ امنوأوف 0 سرطب رآ رام يسرا تريلا || هنا 5 دعو : ةناطش

 0١ ١ و م»:ه ىنولات ١ سواتوم ©*: <



 سداسلا ىلصفلا ١مم

 ةناه ةلواوو ةجي# عضوملا كلذ نم مهيفن ببسب نيطايشلا
 ذا نوريملا نهد ريغ كراس نإ ةلادلا رسمات سسناعل | !تبن اذا :كلذكو

 ديععو سومانلا دل 00 لك نم يئنلا ه هافوزب اهرهط نا برلا نم باطن

 اهالعر اهف نكح و لح لب سودقلا هحور 0 عراب الو هصالخو 0 أمملا

 يدعتلا ووذ اهيلا هلخدا يذلا نزحلا مالظلا اهنع ليزيو امالس ءامدالل عم

 0 للا ك1 الار نإ دبع اومن كم نصا ناك ١ ندمت رانا

 يف لسوتن اذهو < كالاص الا اكد 5-5 اهوروزببو فاقوالاو ةاكزلاو روذنلا
 لي نالف سيدقلا لكش كتف اذه ا ارم 2 د 0 دمت

 وبا بوقعي لاق كلذ بجوميو « ةسادقلا ىلا ةجاذسلا نم جبين يلاعلا كتتوهال هب

 ١١ « ءامسلا باب اذه ٠ هللا تدب كان ١| عضولل اذه ل أم » ءابآلا

 روك اقوا كاع وه ىلات هلل نا مهفنل عضاوملاو يلاوالا هذه ا

 ىل نونوكيو اهالا مهل نركاف 0 ين ١ كر رهو در ننزل اهناذ
 0 لحد تح ينا ترا ادم تس ف قا نا نافل دكر ١ 0 < ع

 2 مانالا لك هيلع يبلقو يائدع رك كنالا ملا هيف
 5 سيدعت ةمر ُْف

 ا 6 00 رمح *:>ب لاححو ايما --ح

 هز بح 000 هوب 00

 كرو 2 سلا ع قدر ش7 قاوالا لس 0 ضنا ءا 1

 تدصنو ٠ 0 ةعيبلل تاولصلا تقاوم تالعو ٠ 0 ةهلالا كرا 1 0

 ةكئارتاكل ا ةسدقألا ةعيبلا يف هتددعا يذلا يهل نابرقلا هقوف نمو نارفغلا ميذم اهي

 كويبسل الزنمو كانكسا 0 مفرااو علا كدوع لكعيه يف يتلا ةياوسرلا

 : محا 10 | رهظمر

 مسن اسراو مىدسد لايقزس (» 0) 5-0 :١7

 هلع [فو فيلر اةنالف كورلا بطاطع نا عا عم: هانم ( ب



 75 ةسدقملا عضاوملا سيدقت ليوأت يف

 ةبسبلا سّدق ضاخلا فك اهسدتت مهفنا يك مض عضاوملا هذه 10 اسماخ
 اهدالوا ىلعو اسيملع ةدعللا باكسنا ىلع ةلالد | رهاظ نوداملا نهد ا ديم و همدل

 اسملاو نارفغلا ى ىطعي و٠ هنالامخ عيمجو ودعلا ةَّرق لويضت حورلا ةوقب هذاف٠ انطا

 دسللاو سفنلا يف ريعاو ةمعنلا مهيلع ضيفيو ناالا دالوال

 مدَقَت يتلا بابسالا عيمج يلاوالا سيدقت يق فصت :ةسدقملا ةسببلا نا 3

 7 دو يعن يك سودقلا كحور 0 9 ا برا كلأسن» لرد ذأ اه ذ

 اهرهاسو اهلسغب وهو ٠ ةيرمسلا كتمدخ راقو 5307 ىلا يلاوالا هذه رهاطلا هوا

 0 هل لكاش وكلت وهالل اديهع ب راصتا 5 يا 3 ييطتولا 0 لك نس

 ند او اييلع لحنو كلكم ةنزو كحذم ةيدتي ؟تلكيعما  ةسادقلا

 ةيمخا «ارارنا ني دقت اينلعؤ د كين فوزي رهطتو تلكفو نو قتكو كرا 0

 « اهوريدمو اهتنيك سدقتيو هيا ١ كتعم ءاو ةمطانلا كفارح ةر شابا لا

 ممادم ةسدوما يكل ْف نود ثا برأ نا اهلاثماو فت امسالا 0 ليل 1

 ىلا اًرمر نيساكسملاو ارزعو ناملسو ىسوم ذب ىلع اراص ناذللا اهدردحمو سئاتكلا

 ةنس لكص منصن نا نوسيدقلا ءابآلا ىمأو ٠ ديدملا دهملا يف ىطعت ىتلا ةمعنلا
 ةنال ةمارك لكت يناثلا نيرشت نم لوالا دحالا يف اهديدختو ةئعببلا سدقت

 هق تناك يتلا ةداعسلا راد رفظملا كلملا نيطنطسق بهو رهشلا اذه نم عساتا

 دمعت تن تكلا ٠ ةيمز' دج كانهو هلل ارش قو راملا 8 لآ نامزرا ١

 دع نع تازكو» ةمارصنلا ترشتناو سناكلا تقلا هب هنال ةنس لك مويلا | ده

 ردع فليت زا كيمو مادا ىف سيبع امل كش رانا لك
 ناك تا اهقنسا ةئسلا ْف نيرديع مهنم نيرشك كاست نيسددملا ركعارف 2 اهريغو

 ةدستك ددخلا اهنديع كاذكم هاك ديد !وأ هدمس> لّقن راكذتل ىلإ ءلاو هتاف

 هلأ راكذتب ماع لك لفت يكل هع | ىلع تش يذلا سيدقلا ديع يف سرك نأ سب

 ناعالا رادقم 0 ا اممازلا سبا كللذ نا ٠ 2 ديعلا يف اهديدق ها



 عباسلا لصفلا ظ مَ

 عباسلا لصفلا
 ةسدقملا عضاوملا ىلإ رارسلا مدع كم عناملا سندا) ِف

 0 ا را مالا همدح نع ةنهكلا ع تطال ةعببلا ا

 ذيع نأ اصا اذ 0 0 نع مهعنعر مهابنت كلاادكا ةننملا ريغ يناوالاو

 رم : هما 0 مسلما | برأ كسح لا ةلهأ ريغو ةدوعك هس امسإ راصنو 4

 تا 2-3-0

 ةعمبلا ناس هب دعت نأ 0 ةزدرص 22 مهام 000 0 تلاع

 صخخ كيد نا ا ءانإ يمك لمس اره هم دعما عضاوملا سخن يذلا لوالا مالا

 0 0 ةيرضب همد قرها وا ةقنخ وا هللا ت تدب 2 ات احا ىلع

 ثداح دمع نم مدلا 2 اذا نكل هلا ىدلا راةتحالا باسل 1 اكتمل

 0 تلا لك قلد كانك ك هنت داق ةداضم نأ كلان رم وا يعيبط

 قافتالا قيرطب رخآ عونب وأ رج عوقو نم وا ريغص دلو ةنعط نم وا نون 1

 كد اذا !دكهو ريس اهلا ىذلا راقتجالا نال ةفسسلا ساد ال ةناق ادعت: انيغ نم
 00 ل ل تر ير 4ك رم نر يحلل راهن ف نحلل
 لو اًرسق همد بلطي ناك نم ناسنالا لتق اذا اذكهو ٠ اهنم ةبرضلا تجر

 ها كرر كل ا كل كل لا ال ا تالا

 وال اي مد 1 ضعب 4 0 هةحرح لب ةبصنإ 5 بس يعانلا 2

 ار ا 1 ا كار هامل ميرا ملاظلا ناك د1 اما مسجلا

 اهريغش وا هبا بورضملا ه ملت لب اهيف مدلا لري / رد ةيساكلاا 0 اعلا

 ولو 2 ةدجل | دس ججرخ اذاف ينل يا لجرلا ءام وه يناثلا دال

 دا دا را 1 را لاا كركم ناك يسم ن1 مي ءابضرا :ى طعس /

 ايد د 6 لا راك نط ل دقق دبع نم ةعيبلا انا ةسيكلا "حدا
 نال اهسحنن, ةناف دحاو شارف يف امهمونو ةسنكلا يف نيجوزلا ةعماجت اما١ةسينكلا



 ل ةسدقملا عمضاوملا يف رارسالا ةمدخ نم“ عناملا 0600

 شارف يف ناجوزلا مان اذا اولاق ءايلعلا ضعب نا اّلا .« هويهتف يسدقمو ” لاق هللا
 ما لجال وا صوصللا نم اهظنفح لجال وا ةبرغلا لجال ةسنكلا يف اعم دحاو

 سولت ال ب :اف ىرورض رخا

 مهريغو دوهلاو رافكلاك ةميقتسملا ةنامالا نع نيجراخساب ىآعتي ثلاثلا ىمالا
 ةصاخو ٠ يتوسل | ف أوم ةسوا اويمدق وأ اودع وأ | ىض اذا ءالوهف ةفطار أ كم

 دازو ٠ دامع ريغب القط اهيف اونفد وا اهتعتما نم دش اوفلتا وا اوقرح وا اومصب اذا

 ٠ سددتت ةهضعأا ف 4 ةيبوغ ا 0 ءاهملا ن . م ناودح تام وأ انف ناوالدا هنا ءاملعلا ضعب

 تاناوملا ن م ناك اذ كا ا سناك ف صمالا اذهل ةصوصخم تاولص دجوتو
 ع

- 

 سدتلا يف لا مرقتو اهحذب م أ هللا 0 ةرهاطلا

 ردرغمو حراق ودع وه م ورخلا نالا امور ناك نم م أهيف نفدي نأ عبارأا ررسالا

 ٠ ةسدقما عضاوملا يف نيدمؤلا عم كرتشي نا بجي ال كلذاو 0 المع كرس

 ةمرفح هفةسا 60 فااغ هنا نا لدن نع تاع ناتسب ل سوتوونص ب

 رطض 5 ا ولا ىل داهطخا قرح 0 نم ههرب دعبو .٠ ميدل ه4 نع ةعيو

 اناذع هوب لعق 00 ةدلع كمل عقوف قر دال ىل ١ لحرب نأ مورخا نهاكل | كاد

 هولتقو اديدش

 بح يف هلاّتحاو هربص نياع نا قم اص لجر دالسلا كلت يف ناكر

 ميسا ةنايد ا ا نامز كاسعلو ٠ يف# ن ناكم يف هنذدو ه لامس 5 ميسلا

 د قرت ا 3 ميدملا 5 ةعيضوو ماخرلا ن 7 ع ناو ةسمك هع" نع ىنتبا

 سا ثدح « مكعم مالسلا » فقسالا لاق نأ انو ٠ ةسنككا سّركيل ةنهكلأ ءاسؤر

 ة.دكلا تا | جرخ ىتح يرجي ذخأ دحأ هنم وندد نا نودب نرثعا نا نا وهو بيغ ْغ

 : و ٠ هناكم ىلا هزدر 1 0 محرا بر ١ 0 نيرضاخا ١ حرصر فقسالا 5-2

 1 / ةععببأا رهاظ ل ىلا ا ّىَح ىتع اضبا نرطحا 3 ةزاركلا ُُف نساهشلا عرش

 . « هللا سيدق اب ياناطخ لجال اذه نكي ال يليو » الثاق ههجو ىلع ةنيدملا سئر



 رهظ ليللا ناك الو ٠ مهزانم ىلا اوفرصناو _ةسينك | جراخ يف نرإلا اركر ددنح

 اّيع يتلا ناملا 8 ل كل اح هراعار ةنيكلا 0 ل
 . هلي مل اذا مثذملا ىلع تنثي نا ردي ال ةنال هب ةطبر يذلا مرا نم ُهَلحِي نا ةلآس

 تبوكم هل لسراف .٠ ىرج امي هريخاو تيعسالا كلانل 2 ركل [سئر ازمرا كلمح

 هتروص هذهو لما

 نوكس# كنا انالف فقسالا ؛ ئطاخلا انا ىلاسا ىلع حي دمسسما | عوسي كل لوقي »

 ميدملا ىلا هولخداو نريلا كلذ ىلع ةلاسرلا اوأرق 7 . « مركا 5 ائرب انآ واع

 همهو يذلا ناطلسلا اذه ىلع هللا اود_# ٠ هعضوم نم حريب َ سادؤقلا اومدخو

0 
 وا ميذملا طبه وا تبرخ اذا ةسنككا نال < عضوا تتارخ ارهأ يماثل نمالا

 روءالا سدقت د شح لطم ةسدقلا ةنالاوا داعلا نرج وا ثيلطلا رسكنا

 اميشالتب ةروكذملا
 كلذكو هسيدقت لطس هدحو وه رسكتي وا بوي يذلا ءيشلا نا ملعاو

 2 ا تمل ذا نك أ نعت هدم هوه نذدلا ةحييصر ام
 ةراقلا كالا م ا ا ا ل يتلا روبقلاو داعلا نرجو اهف بوصنلا

 اناا تاون ل ل انا ندم ال ىازالاو تالطاأر اهحراج ي ىلا

 1 ل ل
 نال اقام كو ها دكلاو ره نيدتم ةسكل !,لعاد ناك ناو. اهدحو نششدتت

 اهلخاد يف راص سدلا

 هيلعو ٠ ةلماك< ةئيطخ نوكي هنا بجي سنرد يك ءيشلا نا ملعت نا يئبنيو
 ال هدمعتو ناسنالا ىضر ريغب ثد# يذلا لتقلاو ىلا لازناو مدلا كففس ناف

 الضال ا كلا مور ررصش ىذلا تاك اذا اهدنا كلدكو ١ اهسحت

 0 ا ا نال را ةطقت لازاور للت مد كنمكا



 )هيوس ةسدقملا يلاوالاو عضاوملا ريو” يف

 ناردخلا نك راح ضعب مادهنأو مورخا رو.بعر ةرركلا ىلع حرطلا 0 ع

 ل ايلك ايامي هدهف ٠ ساكلا يف ريسي قّشو تليطلا وا ميدملا نم ةنرف مسكي

 اي 5 راعب عش أمو عضوملا ةناهاب الا لببطيب ال سدقتلا نال سددقتلا 0

 4ع 'ىشانلا ريقلا دتعب الف الملق اريسن ناك امو ريق بس 5

 نورك نا ىئبني سيدقتلا لطم يلا ريقحتلا نأ ملعت كنا يجي كاك
 ٠ ةروهشملا ةرهاظلا ءايشالا ىلع مك نا انرما برلا نال روهمجلا مام ١ اضع اًرهاظ

 بعقار ككتت ذاك ايد (ييلع ا يرحب نا قيلالاف ارس 0 ىتلا اماو

 رم سيل ةعبرالا درا ىف بد دنت اهنا ندلا مدقف دقت يتلا ءايشالا نا ملعا مث

 ةسدقملا راربنالا ةيينق نال الع ريصتا نوريملا تيزب ةنوهدم نوكت نا يرورضلا

 يف اوسّدق اذا ةنهكلا لعفي اك كراملا ءاملاو نابلصلا مسر عم ةالصلا امفكت لب

 تيلطلا نوعضت 3 توم هقنو اكراس .* «أم نر 0 ةسركسحاا ريغ توسلا

 عضوملا يف د اءكحص تيلطاا رسكنا وأ ناكل بيع ذل" كفا قوس دو

 نم ساكلا ىلطك اريسي ءىثلا ناك اذاو نورالاب هنهد بف درو سماحا

 نهد ايرورض نوكي الف اهيف ةرطنق وا ةرغث ميمتو ةسنكلا ضيببتو رسك ديغ
 نرريلا

 نماثلا لصفلا

 ةسدقملا يلاوالاو عضاوملا ريقوت ُِف

 انهلا برأا ا 0 انا هللا تبل بجاولا راقولا نع يبل دواد ملكت

 يقل نامزلا ةئق ال ه4 ممدق ُُىط م امو٠ )١ « سودق ةنأف هيمدق “ىطوم مو

 35 لاق هسنن مولا ادهن ٠ ىهدحم ام. رؤظنل 20 اهلعحو برلا اهس

 سدفو 0 ىلا اذه ا ء.مو.5؟) « مانالا لو َْط بر ١ ةساانعلا قيلت كاسب 0(

 هده! رومزم (!« ه:ةمرومزم ١(

 م



 نماثا لصفل) اة

03 

 06 هيفو ه2هدد ةضا 20 مكمل برلا انا هوممهتف يسدقمو 000

 عم مياذملاو 1 يرطحاب مكسف ذ راقولاو ماؤالا قت ل الخلا تاك اذاف ٠ هدم

 هتوسانو هتوهالب اًمح اهيف لح ىتلا ةسدقملا يناوالا

 ا 1 فلا ننقل دولا ناك لذا » لس كورا نكدقلا لاق ة مث نمر

 لضفأب 1 2 مركتاف .دهعلا توباتو نارفغلا عضو.و نيبوركلا 0 عش

 يلوبسو 2 الثاق مهرعا امسح هل اودولو ضرالا دل 0

 نوناتلا يف سويسانثا سيدقلا لاقو «.٠ عومي برلا اهف رضي يتلا 0

 الو ايش الو ةراجح دعت مل يسملا دسج اسيياع عفترا نا دعب جئاذملا نا ” عساتلا
 زيا نا ايكو ٠ اهقوف مئاق يا هللا نال حاورا تاذ ةّيح اهنككو امهذ الو 0

 يح مدو يح دسج لب, رمخو زيخ اهل لاقي ال جثذملا ىلع اعفتري نأ دعب رمخلاو

 امارتحا بجي اذهلو ةيح اهنككو اهعبطك ةتنام يه تسدل يللاوالاو 0 كانك

 دك كا ترا ”و اهريقوتو

 اوندت الو هومركاو يذلا 1 ” نيئييتشلاو يداحلا ةكواقملا ف ايضا 0

 0 هيلا برتقي الف سفن وذو وه حور مياذملا نال هايتنالاو ةراهطلاب ل

 1 0 سلا عيجا يف او ا مالا نيذلا ءانالا قاس ىلع سوينافيبا سردقلا لاقر

 هلمقن 0 ءانأ وأ 7 وا اامحلا وا ًاسلص ناك هاوس 1 هلل 8 م

 تا داي هئرعب عمجملا اذه يو 0 0 يلا سيدنا ههوم اجركم همركسنو

 هيبقتو هلل مدي ام لك ميركل ” بوجو ىلع لدت مهريسافتو ٠ ءابالا لاوقا نم ةريثك

 ا ميدملا نا » داهعلا رع“ ُْف كا لوو. هل دوحتلاو

 ل ل ا عوس ال كلذ نال ه6 ماوعلا نم دحال لي الو هيق مرال

 مد يذلا نال صلخلا دوذا دهسا » الئاق يزتيزنلا سويروغرغ سيدقلا سمأبو

 نيثالثلا رينا يف بهذلا غل انحوي لوتيو . « ةعم كارتشالابو هابا هتسمالع سدقتي هلل
 اد سسسللا

 سة رافكالا ١(



 )هم ةسد.ةأا يلاوالاو عضاوملا سقوت يف
 ةممسسب

 باتعا 0 ضعيبلا نأ فيك اورظنت 5 » ستنروك ل هال سلوب و ةاأسر 02 ىلع

 4 مههاوفأ | ىلا 5 نودوعي 3 ميديا اموسملب نيرخاو نويلخأب مهو لكمملا

 ا م 3 تنرت ةنيدع رخال عا يف يماو ماتا نيذلا 5 00

 50 0 اده 2 درع ىزنأ تت اداهش 3 دجوتو ٠ 00 عفت

 ر اهتنبالا تح 1 نع انضرعا ةسئاكلا

 نك اماب اوردزا نيذلا نم هضغب متنا فنك راتنو هللا لوق ىلا نالا عجرأاو

 ثادانمم تاب نم نامزلا ف دواد لمت | هذا كولملا رس 24 روحص رم ٠ هسالق

 تقوال ةكحرداذ اهدنسل هدب اهب لكوتملا ازرع دم طقستا اليلق تلام تناك

 | ضبا ركص ذو ٠ راقوو مارتحا مدع كاذ م ةناآل ةكلهاو ىفالا تشمل

 ازكهو ٠ انس سدقألا اوذخا مهئوكك ةفلتفعم تابرض مهب لزتا هللا نا نيينيطسافلا

 . هللا تيب ىلا ةيبرغ اًران الخدا امهنوكك لالا يف نوراه يدلو دويباو بادان تام
 وس 7 داراو هكا 2 هنوكل كلملا ند هعزنو صرالاب ١ زحا برص كلذكو

 ةس رغ ران او رجم نأ اومار ا سفن نيسمخو نيتئام عم حروق كلذكو .٠ سدمملا

 متداباف سدعمملا نَ ران تفرع

 هنا ىتح هملح ليزجو ميما ديسلا ونح طرف نع رهاطلا ليخلالا انربخيو

 ةضوضرم ةبصق رسكي الد هتوص دحا ممتن الو يراع الو سي الو بسب ناك
 وهو مهلجا نس ام ةنوباص و هنوب دعت أرناكص و انام م انها 'ىفط الو

 مهتعتما ري سجسو مهدئاوم بلق هللا تدب رةتحي سعشلا اقر 11 2 تكس

 ةنم مهجرحا بضغلا عراقمبو

 ولك اوراصو هللا ثدد ةماك يف اوناوت ستنروك لها نا لوسرلا عن عم الو

 ا ةمقن اوبجوتس أ مهنا ًاننبم مومدملا لمعلا كلذ ىلع م ةعببلا 5 دوب سنو

 اههكلها حيادملا امدهو برلا ةنهك التقو لبازيا هت>وزو لسا هاةكلم ا ش او



 نماثلا لصفلا لم

 كولم نم رسشطلب هنباو رصنت رقتحا ام اذكهو . امهريغ ىل هيعش ريبدت مّلسو هللا
 نيل تاينغملاو يرارسلا عم رمخلا اهيف ابرشو سدقلا ةينا ةنم اماسو هللا تدب ناداككا

 كلم سوخومطنا اضيا اذكهو ٠ سرفلاو نييداملا دب ىلا امهكلم لةنو هضغب امهدابا

 اق نافل تل ةيارعلا مما ذل لع داو بر! لكهه سن دا هللا ةبدوج
 دودلا 6 1 6 ىّتح جدوهلا نم هامدو ءاعمالا مجد ا 0 زوجي ال

 كذا * كااهو هيو هناقنحا عينج نم بره نأ هن هةر ا مرق ناكو

 نم دودلا 0 اعمالا مجوب اضيا مقتنا هللا نا بهذلا ل انحوي 0
 0 ا اهنم اوعنصو سئانكلا ةينآ يصاعلا سونايلوي مايا يف اوبهن نيذلا

 ا تلا كت سل و نالت يتلا يللاوالاو مياذملاو قيناكللا نأ طبر 0 ١

 ساذلا ميمج دنع هم 5

 1 ا ل ل || ممجلا ها لس ماد

 1 ىلا احل فمر 2 ةارح مناع هر ا را ل

 زيلهدلا وا ةتعلا كا ا لص م و رق هجرك وا ةكسع نا دحا عيطتسي ال

 حورفلا رفس يف برلا سمأ اهسح
 نيموسرملا ىوس نيزبردلا لخاد دحا لخدي ال نا ةيقؤال عمجت يف رمالا دروو

 مادخالا ةسدقملا يلاوالا سملب الو .رامككا ةسمامشلا ريغ ميذملا لرد راد

 نا دعب الا دحا ةزوكلاو ساكلا ةحسم لسغ الو ٠ راككا ةسمامثلاو ةسنكلا

 نيترم ريبكلا سامشلا دا مداخلا اهلسغ دق نوكي

 الل و ما ا ا نال تاليكلا باساما ىابال اوم م

 ْنأ يغب م كل َرقلاَو هللا تانو زئارد' نأ اضرا اولاقو ٠ ىلوملا داس

 يلاهر ريد ُِي 11 لا ماعلا روما لأ ادعت نأ ررغ 3 نانلاز و 7

 كراشو رص مل ام هللا ةمدخ ذختت نا زوجي ال ماوعلا سبالم كلذكو.. ةقنال روماب
 سلدو سبع 0 م ا 1 انو مادا نوت



 ل ةسدقملا يلاوالاو عضاوملا سوت يف

 يي عامجال را ص لا ناش نا نيتي ةناثلا ةرانملا هذه يف انحرش امو

 كاسح سودقت لجال ةصاغو ةعببلا راسا 0. :ذونل و ةيليحالا ةعيرشلا عامسل نافالا

 ديدلا دهعلا وه يذلا صلخلا دسح هيف مدقمل ال برت ام سدقلا تدد نال برا

 هليل نيح ىلا هركذل كلذ اوعنصي نا مهاصرا نيذلا ةنهكلا يدا ىلع ماذيو

 هقوذ عضنو مباذملا عافتراو 2ك ميذملا هيف بصتن كلذ لجا نمد ٠ يل

 ركذل بيلصلا هيلع مفزو نيع ركلأ همدو 3 اا لجال ىلاوصلاو سوؤكلا

 يمعار 17 ىندنو ٠ هئاسحاو هاضقل |ريقوت روذجلاو 2 لإ لقونو بسلصلا ىلع برلا توم

 هلل روصنو ٠ هعدقتا ناطلسلا او نا ل را فرشل ميذملا 1007

 هللا تقو يف ءامسلا باوبا نال ةكتالملا ةلوحو ةّينألا ردص يف تواصلا

 . اهع 2 نوسيدقلاو اهسيدقتل ةكنالملا ِقأبو ةمدقتلا ىلع سدقلا حور لميل متن

 برلا دسج ةمدخ لجال هتنترب دحاو لك ليترتلاو رخامملاو حوارملاب ةسمامشلا فقيو

 1 يغش تال مصدملا ىل اع مدعي يذلا وه نم اوملعمل بعشلا نوهتشي و ةراقوو

 ها ارا ا لخاد ىلا دحا "نلخدي الغلا ني اردلا ملصنو ٠ .دوروسلا

 ايف ميتنو سدقلا تيب قرش رابكلا سئانكل١ يف ةنازخ اضرا سصننو نالعتسالا

 داع لسشم سعشلا تاجاح 6 امفو ٠ نوراملاو ةريخذلا ظنا اًريغص اًيذم

 ةالصلل نامالا ينب عاتجا لجالف رادلا اماو ١ بعشلا بيرقتو تاماسرلاو لافطالا

 ملعتلا عاجساو

 اناوقو ةناز> 0 مئاذم ادبواق لعجيو هسيدقتل | ماهي ْنأب ىلا هذ رج لآس

 اهل لاوز ال ىتلا يلو ةئازلا ةامللا هذه يف هب م رهاطاا هدسلل ايف سارعو

 نيما نيدبالا دبا ىلا



 رهاطلا 0 0 مداخ نهاكلا 8

 يي نا كيلع بحي فيك » ماع 2 8 هذيملت ئدوا لوسرلا نا

 )١ « هللا تدب يف
 لم داو لكوا ةرخكح ءايعاو اذذلاو سار هل ثا اك ناسشألا دنس 0:1

 نع ةموز زها نر را د 1 ع املا ا 2 اعلا

 ا رييسملا يف دحاو 0 نك كلذك » الئاق مي ا

 بهو نم امل 0 ال فاللت+ا 0 بها و امل نلف * نب خلا وضع

 ملعملاو ةمدخلا مزاليلف ةمدخلا بهو نمو . نايالا ةمسانم بسحي أبتيلف ةّريلا
 ؟) ةشاشنلا محارلاو ةبانعلا ربدملاو ةمئلا ءافص قدصتملاو ظعولا ظعاولاو ميلعتلا

 ار راك ءاسقا تح الان اللا! تاع هنأ اك هللا نأ "كلا ذي" "دلي

 نا ةعبلا دسج يف ءاش ا تاكرطاو ةوقلا نم هسأن أع ءاضعالا نه دحاو

 اناطعا تلا ةمعنلا فالثخا بسح ىلع حورلا سهاوم انيلع ضافاو 0 1

 ماسي : كلذك ةكر لك و ثخ هلو اهرساب 0 سأر وه هدس> نا ايكو .اهانا

 كر لطا ناطلس مهاطعا نيذلا لسرلا يدا ىلا الا هعب زوتو هسيدقتو هتمدخ

 ىلع تالاسلا ىطعا 5 هتعيبل نييربدمو هتمعن ىلع نينعومو هرارسا ة ةنزخ مهلعجو

 «" يح نيح ىلا 10 اذه اوعنصا » مه داثاق دسك ىندتل
 د دد د3 ادتهصل فشل

 ١( ١تيموثاوس ةيمور (اط“ 0١ه :مس “1١1:ه



 ١55 سهاطلا سادقلا رج مداخ نهاكل | ْف

 تلق طرت هنن نيل اوراس مو برلاب اودقر لسيلا انتاداس نالو

 متنأ » مهنم فلا يوذل الائاق مهئافلخ ةنهكت لضفلاو فرشلا ةليزلا ةما وكلا
 3 8 حارس دقوب الو ليج ىلع ةيلنيم ةندم ع أ ١ كم ال ماعلا رون

 مادق مرون 'ىضيلف اذكه ٠تبلا يف نم لكىلع دينيل ةرانملا ىلع نكك لايك

 ١١ تاوامسلا يف يذلا 3 ادي ةططاكللا مكلامعا اوربل

 ةعمبطلا دهع ْف توذهكلا مخ يذلا خوذحا حدم سوغولو اثنا | انحوب ناك اذاو

 هنأ ايوراا بادكحص ُْ 00 يك شسوي ألا دهع ُِف هلل ى 0 يذلا املباو

 دهع وابي 3 نام 5 ناسنوسرلاك

 ةبعنلا عوي وه يذلا يرككا هدسج لب (ثانكو اناريث هل نومّدقي 'ال نييذلا ةمعنلا

 راونالا زلكو

 براا دسح هيدي ىلع مده م لكح نه 57١ نأ لوقن كلذ لعجتأ لو

 ٍط هعزوب وا هامانأب هرضت وا ةعبيبلا يف 4 وا هللا قوق هعفرب وا 55

 دسح نم ةفمنملا ةعشالا ةءطاسلا ةئيضملا ةرانا يثاض. هناف ةركسلا ارا

 ٠ رشبلا سنلم ىطعت يتلا متاوملاو راونالا عيمج نزخو ةراببل قبس رخائذلا ترا

 داسفلا ريرمزب ةسلان فصاوع محلا جرخا ةعماللا 3 تاذ ةرانملا هذه دضو

 ةئلالتملا اهراونا ئىفطل اق اموضو عباذر نايغطلا حابرو

 ةنهكلا لتقب ىدان نم مهنم ةرذكلا كولملا نا ةسدقملا ميداوتلا ف درو دف

 نم مهنمو ٠ هسنبا دسج سيدقتل برا اهابا مهاطعا يتلا ةطاسلا ركنا نم مهنمو

 هللا نأ: نورا لاقو.“برلا ديضع دقن نأ ناله كوديك اثر فسار 5 نا اع

 ىرخأ معازم مهييغ معزو ٠ ةأطخ# ال طقف نيلاصلا ةنهكك ناطلسلا اذه ىطعا

 ن منع مغرلاب ةرانأا هذه نكإو سدقلا باشو تريح عر نيرتتح ةلطاب

 باوبا ناب برلا اهدعو دق كلذ فالجم توك فكو رهدلا ءاضقنا ىلا ئفطنت

 ١١:9 ئه مو



 ةلاثلا ةرانما ب.

- 

 لأسو هئيحم نيح ىلا اذكهت اواعفي نا هءافلخو سرطب ماو اهيلع ىوقت نأ ميحبللا
 مهناعا (ضقشنا 9 نأ مهلجأ نم

 دبالا ىلا نهاك تنا نا مدشب ناو برلا مسقا » دواد ناسلب لاق دق ناكو

 ١١ « قداصتكلم ةشر ىلع

 ٠ مهتنأرمو متدملا ءاذ يف لوالا . حورش ةثالث ىلا ةرانلا هذه مسقنر

 متم 0 سالم 2 ثااثلاو . رارسالا سيدقتو تونهكلا | ةفيظو ْي يلاثلاو

  09رومر» #١١٠١ :٠ه



 لوالا حرشلا
 لوصف هنأ 5 لع نس ميدل ماَدخ ُِ

 الاجا تونهكلا يف لوألا لمعلا

 اهددعو تونهكلا فتارن يف ىلاثلا لصفلا

 اهنايتالا دعو امالثر ةنيئاخلا يرد كثلاثلا لصفلا

 رابككا ةسمامتلا ةمدخ يف عبارأا لصفلا

 هفانصاو تونهكلا يف سماخا لصفلا

 ةيلاعلا يساركلا باعصاو ةيربللا يف سداسلا لصفلا

 ةعيبلا لك ىلع ناطلسلا هل ةيمور يسرك بحاص نا يف عباسلا لصفلا

 ةنراوملا ةفئاط ديب هتسائر يذلا ةيكاطنا ىسرك يف نماثلا لصفلا

 لوالا لصعلا

 الامحا تونكلا 2

 نم ةقتشم تونهك ةظفاو ٠ هللا ةمدخل ةافطصم ةصتخم ةجرد وه تونهكلا

 مجاذملا نيهكتو سدقلا ةمدخو سيدقتلا اهانعمو |!.هنوبح نماماةينايرسلا

 اماو١ 1) « انهلا ةمدخ مكك لاقياو برلا ةنهك نوعدتف متنا اما » بوَتكَم وه اك

 لئاقلا برلا لوق مص نيينعملا ىفو نارمعلاو بصخلا اهانعمو ]!.هنم هيك نم

 مهيطعيل هتيب لها ىلع هدّيس ةماقا يذاا مكسملا نيمالا ديعلا كلذ ى 7 را
 ىلع ةماقا يذلا برال مداخو نيما دمع وه نهاكل ا نال ١” « هلمح يف ماعطلا

 هو : 7” ىته ('« ه5 تشإ-(١

6" 



 لوالا لصفلا ١

 ه1 مدقب' اقو امداخ نوكحيف ٠ هبعش نيبو هنيب اطيسو ةلعجو هتيب لآ ريبدت
 عزويو ةندل نم ماعنإلا مهتؤي نيح امصخم نوكير ٠ هبعش نع نيبارقلا» تابلطلا

 لئلمحو حيرلا ماءط وه يذلا برلا دسج اصوصخ اهنيح يف هتعيب رارسا مهيلع

 د طلال َّ يذلا دمعلا كلذل ىلوط » 00 اهلل ناد ف ةأفاكملا ى يمسي

 ١١ هلاوما عيمج ىلع هي يقي هنا مكل لوقا قا ٠ اذكه عئصي ل

 يلاحورلاف ٠ طسوتمو يلادسجو يلناحور سانجا ةثالث ىلا مسقد 5

 ارامع اولازي مد مهتارء اوظفح دقو داسجالا نع نددرع مه نيذلا ةكسن الملا صخي

 حاورا كلذكو ٠ سودق سودق سودق نيلئاق ركحعشلا نيبارق هلل نومدقب اليلو

 لاق ام ركسشلا متاذ نع نوعطقني الو لمحلا مدب مهلاح اوصم نيذلا راهطالا

 كر دل ال6 نأ !الرألا ةقاعلا ف كلصت هل رم سمو دنس 3 ترق انو

 < « ريسملاو , هل 2 ناطاس ىلاثلا توملل مهيلع

 يضرملا بلطلا هلل مدقو نامالاو ةريسلا يَقتسم ناك نم لك كلذ لاثم: لعو

 ل و ا نر ماع
 ١ ) « هبا هلل ةنهكر 37

 ا|_2لاكن يينبم ضيا متنا اونرك » الئاق نيئمؤملا ىلا لوسرلا سرطب بنكو
 عوسو هللا ىدل ةلوبقم ةيحور مابذ داعصال اسّدقم ةونهكصو اًمحور اند يللا
 0 ميسلا

 مل مهنا ولو ءالّره ناف ءامدقلا ءانألا صخي يذلا وه يلادسملا تونهكلاو
 نيبنأ دسج نوعدد مهلكل ةيضرع نب نيبأرف هل نوم دق اوناكو حورأ نيمداع اونوك

 ةرفغملا نع ةزجاع شاكر )ً | تناك مهنيسارق ما

 نا مهل اًنوذأم نكي ملو ٠ يوال طبسب اًصصخم ناك سومانلا تونهك نال انا

 رع ه5: قم.(

 ة: 2 سرطلا ١ جا علا ع



 امس سس تسسلم سس اب متت ا مسسل م همهم هش سل حا ب حبب سلا - سسماد-نلل يي: ب

 تونهكلا لطب ءالوه دحا لطب اذا ناكو ناياس لكشه يف الا ةميدذ اومدقت

 ةءايلسا ءاسّورو راكبالا ةصاخ تونهكلا ىطعي ناك ةعيبطلا دهع يفو ٠ ضنا

 در ملخا تريك كا تناك مهحنابذو ءامدقلا رتل لكلا اغلا

 ةعاس قأت اما 0 هن رمانسلا ةأرملل لاقو برلا لي 8 اهرسساب تاطب هيفو ه دس

 نال يغر ةءاس ىلا نك“.» . ياشروا يف الو للا اذه يذل كذلا اف نودع

 ديري, امنا بالا نال. قاحاو حورلاب بالا نود نوبقيقملا نودجاسلا ذا ةرضاح

 هوما ملابذ يعتت "لد برأ دسح ةمدقتب هنأ يعا٠ )١ < 3 نسطابلا ءالوه لكم

 الامف كلذ ىرح ايك مياشروا 2 ذوينلا اكو لدا

 هداك نهكتل ةددقلا هلعس ىلا برا ا يذلا وه طسوتملا ترتركلاو

 ىلع ىفناحور وه مج دما ىلع مدق يذلا نال رمخطاو زيدا هاسشأ ت 0 هةشرولف يلكلا

 وهو يمملالا مونقالا يوحي اهلا ديم لضفأ لب .ءامنلا ف ةكناللا نيبارق لاثم

 . ةراهطلاو ةفاظنلا يف اهنم لضفاو بعشلا نيبارق لثم هاشالاو ةداملاب اضيا يلادسج

 يف ءابآلا لوقك ةعيبلا ءاسّؤر ىلا هوملس مهو هلسرا صلخلا هم ناطلسلا اذه

 .١ هيح بد حبك تيرس ةرفتعلا ةالص

 أسحرسو | جو هحمددم سموجح هححمو 1 تع هدد

 6-0 احح ١١ هحقمو ايده هحهممأ و فاي كج

 أنف هعو زعم هصد يوبم ماك هههب هددها ه ٠ لاسيمدتو

 -- ندم يح هددعو

 مو: يبان ون ١

 ةادر و 0 اواو بدلصلاو ا ةيدودملا مف 0 5 2000 )ا



 يناكلا لصفلا "ا

 توبلصلا نع نيتسلاو عساتلا رينا يف يجورسلا لوقيد

 انيك [وهمببو . ادع | اسره مدمأ !هو. >حلأ

 . هبا. ممحح هاحه لاحهدم هوب مفمأ.أ .أ].ه هيج و ممم دم]ل

 . |[خبححو ىمأ 1 1ك تح ىحددصم ردع ٠.٠07

 تزعم ١ | ةفصخحل نم اطمعحع تووسدوو نول فيمؤ)

 ىللو ىؤوبأ تام . يحج |لهو ىعأ ونهب ىأ فدععت ادموأ

 لاروبح |هوبن ىح.أت لامع ©. دعه . دلمعع نم وب غ5

 . ىهوب بهدم جحعهأو امرسحيلو ادحا ]هوب روحهم . احذف

 )١ |رممحا. نجح ازعع هه اذزع ةيهحعت يود

 يناثلا لصفلا

 اهددهو تونيكا بتاره يف

 اك كر لالالا سرق في كاملا لسن ناي ةناكلا ةراملا قراتختا
 كالا نال يان لكم » ءاملا لم لالتم 6 لب يع كلذ سلو ناذلاو

 ةمارع دداع ىلع 7 0 بما ا 0 ” ناب هللا 5 اذكهو 3 سدعلا عورر

 سودا ةاجوأ انا ءلا ىلا هتلا سر ي سردزر سددقلاو . سدقملا ٌتولا 0 نومدح نيدلا

 يللا ةمارككا 0 نم الحال[ حرشيو هللا ةعبب فرش هل فص

 ىموم ىض» ٠ هنأ نإ لل امل 0 رسال ايش دغا| فورخ 2 هةمحرجلا ( 5

 2 ةلماكلا مالا ىرالا كم 0 سدالاب ا امنق 'نانومتم ىلإو 32 كشل)  هلابغإو ميشلا|

 ملعي انحوب نصب اننس منابذ نم نوره ماركا . دل 5 داتا ماقو | هوت اندف ةمدخلا

 نوع بصل 0 هد حلا روظاف ةانشالاو ر 0 هرلا امز ىوتنا . ميظَع نهاك موقيس هناب

 ديمالتثأ)



 م.و اهددتو تونهكلا بتارم يف

 اهنا ملعا لب ضرالا ىلع اهنال اهرقتحتو ةروصلا هذهب نواهتت ال هل لاذ مهل قحن

 اهعنص يذلا وه هّللاو ءامسلا يف ام هش» ىلع ةموسرم

 مف هنا نا سدقملا باتكلا كدي ٠ يلادسملا تونهكل ١ نم ًالوا نآلا ًادساو

 ىلع مدقملا لوالا فنصلاف ٠ نيد والو و ةنهكصصو ارامحا مهامسو فانصا ةثالث ىلا

 سادقالا سدق ىلا لوخدلا ُْف مم 4 ندا مهطاي هللا ناك يذلا رامحالا مه لكلا

 اوناك نيذلا رابحالا دالوا ةنهككا مه يللاثلاو ٠ بآلا سدق لكيه ىلا هب راشملا
 نويواللا مه كلاثلاو . نبالا دحم ةبق ىلع لادلا سدقلا تيب يف متابذلا نومدق
 سعشلا نوذملتي اوناكءالٌرهو ٠ نوراه ةيرذ نع لزعي يدال باص نم اوجنخ نيذلا
 توككملا يف حورلا رقتس. ىلا اة لا نابللا ف

 لوسرلا ساوب نم نةلث ام بسجب يلاحورلا تول ا نع سوءسانوب د 383 2

 ةنمو هللا ىلا برقا يمه ىلوالا ةتترااف ١ ايندو ىطسوو ايلع تارء ثالث هيف نا لاَقف

 ةشااثلا ىلا هلصوتو ىلوالا نم ةلمّقت ةيناثلاو . ةناثلا ةيترملال هيطعتو يحولا لثقتت

 لكو ٠ توكلملا ىلا اولقتتيو ةمعنلاب اوكلسسل رشبلا عونا ل ٠ هلت ةثلاثلاو

 فانصا ةثالث قو ب 1 هذه نم ةدحاو

 . نيبورككا يم يديالاب ةعونصاا ريغو ةلماككا ةبقلا مدخن ىتلا ىلوالا ةترااذ

 توراصلا برلا شرع ةلماح ةفطان رطاوخ مه نيبوركل اف ٠ ساللاو ميفاراسلار

 )١ « نيبو ك١ ىلع برأ دحم فدرو » يللا لامة زح لاو أهمسح

 اياصولا توبات قوف سادقالا سدق يف نب ورك منصب نتا يقوم ىلا هللا عراو

 ل نييوركلا نا لاقيو ٠ هبعش ملكيو اههقوف نم هدمت نيب يك
 عه . يفاراسلاو ٠ ةقولخلا بتارملا رئاس ىلع نوسئرتمو هللاب نوقدحم مهئال ةحنجالا

 حينجا ةتش مهنه دحاو لك نا يب دكا ايعشا ,كذ دقو هللا ةبحم يف ةببتلم رطاوخ
 . مهنم ىلدا مه نيذذلا ىلع ةنوعزويو قلا نم ةنوابقي يذلا ياولا ىلع اليلد

 د سدد يممس

 ١ لابقادس ١4010



 يلاذلا لصفلا م05

 هذه ٠ امئاد بآلا شرع ماما نومئاق براجتلا نم عزعزتم ريغ فنص مه سالاطلاو
 ةمظعلا شرع مدخم يتلا ايلعلا ةبترملا يم

 نيطالسلاو تاوقلاو تاداسلا مهو ًايضيا فانصا ةثالث يوحن ةيناثلا ةترملاو

 نآلا ل "| كورلا لوك نإلا لو 1 ينءا 5 راسا ذاثلا ةرعأا نومدخي 0

 نيطالسلاو م عضخأو ٠ للا 110 او هسامع نع ةساحاو 62 ماقأ

 19 » تاودلاو

 نوطعت تأ اوعلاو ٠ . رشدلا يد نع نيطامشلا 2 ىنودام 0 تاداتلا 8 لسر

 ىلع نواوتملا م مه نيطالسلاو ٠ بور 3 ف اصملا ف نوطاسم م هذ ه ٠ ةملغلاو رصفأا

 ريب | ا 5 مليك اهنإ شم تسجل ا ااكما هزم انوع 0 ازا

 ةكسئالم او ءاسّورلاو اكاسعلا مهو ٠ ضيا فانصا ةثالث اهيف ةثلاثلا ةيترملاو

 حاير لاك ةولعلا تاكرما ريددت اولوت ركاسعلا نا ليقو ٠ حورلا ةمدخب نوُماق مث نيرثلا
 رئاطلاك تاناو.ذحا سلح نر ءاسّورأاو ٠ راطمالاو عبامزلاو ثرالاو دعرأاو مودغلاو

 ٠ هللا بعش ريبدت ملسن يذلا ليئاخي رام مهتاج نمو رجلا كلو ضرالا بيددو

 مثرمأف ةكح الملا يلا اماو٠ نيرفاسملا قفارع لمافارو ٠ تاطاصلاب كلا لماراجو

 ا لأ هدالمم 0 نم 6 طدترم ك|الم هَل هلا 58 هرسسلا و ةسارج هنا

 را موف 5 هنوصنر ريدا لمع ىلا هد ةتوم

 ةنهكص ءاسّدر مهو بكاوم ةثالث ىلا مسن يجيمملا تونهكلا كلذكو

 06 131 سمسا 0 ةنهكلاو نولعالا مث ءاسورااف ٠ ةسمامشو ةنهكو

 ردع واكل نرناتلا يف ةيقن مقبل عمجم يف ٠ ءانألا لوك ءاوعلا نم لضفاو ركل

 نضال يار 1 6 ةنروثلا تايغطاا 0 مهتارع نا ةنهككا ملعيلو »

 "ل ٠ 7 م طحلاو فو اسالا نرد سيسفلاو ٠ نا رطملاو 1 ندد

 وا و مر طل 0(



 تا اعددعو :تزؤناكلا كارع يف
 مسلسل دس سا دشن ممس إل ل سشللااالا

 ةثالث ىلا مستنت ثالقلا بتارلا هذه نم ةدحاو لكو ٠ نآسقلا نم طحا

 . ةفقاسالاو ةنراطملاو ةكراطبلا لمشت ءاسّورلا ص ىتلا ىلوالا ةئشإ ءاف .فانصا

 ةسماهتلا يو هي ةترملاو ٠ سوسلاو ةطداربلاو 1 1 ىو ةيناملا 5 د ولاا

 سل دعت ةزارك يف سايشلا اهركذي فانصالا ةءسنلا هذهو ٠ نيئراقلاو ةئاررك ا( دوبالاو

 داعلا نرج

 . ْغ]جانزؤف |!١ةبحأ هعنؤو بنو !!ةريحأ ىكطكحنس

 . [ميهم ام ه.وؤم اقدح اهدععممك) اح هه وص

 أاحو ادهم! صد ات أم هؤضو هنعم م2 ههب ] ىدممدم

 )١ |خعمرص

 بعتشلا نودع ات ادلا يلو مورلا م د نوعد ايدل ةجرد ف مه نيذلاف

 نيغصم ةعمبلا 1 555 نوفق 00 ل ناكلا| ميلع البارت هب ذأ

 ةءافش نوبلطي ف.كو ةيهلالا رارسالل نيردجاس مهسوؤر نون فكو هللا لاوقال

 اممك مص ءامآلا مهام دقو ٠ تاومالاو ءامحالا لجال ت املطلا نومدشبو نيسيدقلا

 . نيشاتلاو نيرتءملاو نيذملتتملا لثم ةئطخلا مالظ يف نيسلاطلا ندرقط مال

 ارعثا ىضرملا اوفشا » الثاق هذيمالت سما نيح ةجردلا هذه بتر برلا نا ليقو

 7١ « نيطايشلا اوجرخأ صببلا اورقط قكوملا

 نومدخ منال ةدهك نوعدب ةنراواحاو ةطداربلا» سوسقلا ينعا يلاثلا فنصلاو

 دقو ءرهطت يذلا بعشلا ىلع ةنوعّزويو بالا هلل هدسج نومدقيو لمهلا ميذم

 ةنراوملاو ةفقاسالاو ةنراطملو ةكراطبلا ءابآلا ءاسورو انئابآ لجال ؛ هتمحرت ١(
 ةسدقملا ةعيبلا تايفط لك عم ءارقلاو ةقيادشلاو ةسمايثلاو سوسقلاو ةطداربلاو

 8.3 ىم 7



 ثمااثلا لصفلا م.م

 السجا ةاوانمو هللا ةقرعع نينماوملا لودع كويرح منال زلة مرنم ءابالا مك أمس

 نما رونلا يف كلس نم نا » بوتكسعم وه اك نينبلا ةريخذ اولشب يكك ةسدقملا
 0 10 ١

 مهل لاقو ةنسج (سادف ناع ةجردلا هذهب مذيمالت ىلع معنا ضلخلا نآ ل

 حورلا اول مه لاقو مههوجو 2 2 ن0 5 مي 0 0

 0 » مه 0 مهاباطخ مت مر فغ 1 م سدعلا

 0 ثنو 0 ا 0 0 3 ا ةةفيصلا نك [ ديال

 0 و ةعببلا 8 0 نوسلحي هاا 2 انا كلذك بالا

 ةعصلا رومالا 2 0 مهنال 5 هحعجم ءابالا مهامسو نيد سماونلا

 هللا 3 لماكلا دامنالا 0 غلبت هدو : اهريغو ديمانسلاو تاس كلو نوريملاك

 فائصالا هذه فئاظو مهف رسبت, يكلو . ءامسلا ىلا هدوعص تقو مهكحرابو

 راصتخاب اهنم فنص لك ىلع ملكتن ةثالثلا

 ثلاثلا لصفلا
 اهلاكشا ددمو ةسمامشلا ةحرد مدق يف

 0 اك هللا ا كاي دعلا ركل م عودي هللا ةقلد ىف ةسمايثلا ةجرد

 تداوملا نع تاناردلا نما ردت ثدح كيمالتا راحت 1 » هنا لمرلا لامعا يف

 اولاقو ذيمالتلا روهمج رشع انثالا اعدف . ةيمورلا ةمدخلا يف نم نك مهلمارا ناب

 ١( انزل ا (» سو:ا١١ الحوري ”١17

 م0 الا ”؟:*٠ انحوب (مس



 20 املاكش دعو ةينمايكلا هحرد مدق قف

 مه دهشت مهنم لاجر ةعبس اوراتخاف كئاوملا مدختو هلأ هيك كرت نأ يعدل

 . يدبالا مهيلع اوعضوو اوأصف لسرلا ماما مثوماقاو ةمكسلاو حورلا مهألم دق لضفلاب

 مهرارتخا نا قفتاو٠ ١ذادج ملشروا يف رئاكشب ذيمالتلا ددعو وك هللا ةملكت ناكَو

 نا كلش الو ٠ دوبلاو رافكلا نم نيعجارلا نيب رماثكلا لوصخل ةملح ناك اذه

 ءامسلا ىلا هدوعص لبق صلخلا ديسلا مهرعا ام هللا ةئيشب الا رب مل كلذ لك

 نا اهريغو شطيرقاو ىليفو سسفا ىلا هلئاسر يف بوطملا سلوب ركصذو

 نا تلي انهاه نف ٠ ةفتاسالا» سوسنلاو راهطالا ةمدخ يف نياق اونك ةسمامشلا
 ةقمتعلا يف نيدواللا لاثم ىلع سعشااو ةنهكل ١ نيب ةطساو ةسماهشلا ةجرد

 كلذ ىلع صن دجوي ال ذا ءابآلا يأر فلتخا دقف ةسمامثلا دذغ ناشي اماو
 قرورس وهام ردق ىلع ةيساش هك فبات انا ةيينسك لك نال ةسدقملا بكل ا يف

 سعشلا ناينبر تونهكلا 5 ةمدخ

 طسنغونالا ٠ نكايديشراو نك ايدوباو طسنغونا فانصا ةثالث اوماقا مورلاذ

 اماو ٠ فقسالا يديا ىلع ءالا كح نئكابدوبالاو ٠ ةعببلا يف لئاسرلا 1

 سادقالا قوف ةحورملاب حولبف نكايديشرالا

 انكايدوباو انا دادعر اننعو انراقو اياد تاثرع ء ينءا ةعبس اوماقا نوينامورلاو

 تناونلاو ٠ ةجردلا لوبقل ةلهؤم اهلككو ةجرد تسل لترملا ةفظو نا نولوق»و سامو

 ميساقتلا ار مسااوم قيل ماعي ىراقلاو . ةميبلا نم نيدمؤملا ريغ جارخإ 0

 نكايدوبالاو ٠ حابزلا يف ملا لمحي ىلادععتلاو . ةيدرلا مارال نييسوسمملا ىل اع

 ىلع برا مد عزويد 7 -ادتلا مدي ساهشلاو رارسألا ةفدقتل ءاملاو رمخا مدشي

 بعل

 نك اي دوباو ىراقو لترم ٠ مضر ةسمخ تماقاف ةينابرسلا انتسنكح اماو

 هتحرفل مهيضتلا نيذلا ىلع برلا اهقّرف يتلا تانزولا ددع ىلع نكايديشراو سامشو

١ 211 4 

 ولع



 ثلاثل) لصفلا م6٠

 لسرا بالا هللا نا دهشي رهاطلا ليجضالا نال سه يممو هتدئام ىلع ُهعم اوذذلتل

 ةئلاثلاو ىلوالا ةعاسلا يف ينءا .هنبا لفه ىلا تارم سخ نينمؤملا نوعدي ادع
 1 كما فار فلا حلا 3 ةرشع ةيدالعاو ةعساتلاو ةسداسلاو

 لسرلا لامعا ىهر ةديدللا نم ةثالثو ءامنالاو سومانلا ىنعا ةقيتعلا نم ناباتك
 اموآرش 0 نا ةيكاطنا ةسسنك تعسر ددعلا اذهل ا ليحالاو لئاسرلاو

 6 عضر دعب فمسالا ن ماتت

 باك . ئراقلاو روبزلا بانك مّلستيو « سوطلسف » لترملا نوعدي مورلاو

 مهعبمج ءال'وهو ٠ ليجنالا هل لسا كاما ريكا نكايدوبالاو ءامنالا

 كار وهو ف رمل كيرا حل + ني ريرذلا ل خاد ىلإ لوخنلا مهل زوو 0

 اكدر رخو تعقل ةيكا ةيلك مال 11 رعد تارا ةقداكا
 سردلسابلاو 'ئراق طسنغونالاو ناوءالاك ةيثك ايدوبالاو ةحئافلا نا ةيلقسدلا باك
 الكا م ةيافشعلا كك زم رهف لا اء عضومب طسولا يف طل ع رالا ةففبلو + لترع

 رولا عضاوم 2 5 ةموقلا فقملو ٠ دواد ممتاست ن رم حار لتريو نيلصف كنا ام

 نيزبردلا لخاد ارت وا اوسامي نا مهل نذؤي مل كلذلو . اهوظفحيو كادترلا يتلا

 وللا باملا جرا ىتلا ةجردلا ىلع لب
 سرلإا يف ةعببلا مهل نذأتف نييايجتالاو نييلئاسرلا ىنعا رامككا ةسمامشلا اما

 ا ل ا ان مالا ناقل نيرا نلل ني ز رطلال عاد رارسألا كرافت
 ل هاطلا ليحالاو لئاسرا ندأرقيد حدارمل نوكسم و سادقلا

 دعت جاوز مه لح الو ميركلا م دلاب تبعشلا نوب رو ٠ 0 اهأر مه نأ 2

 فقسالا ةسائرك ةسمامش اا نع فرار يردك ةماو نوع رك .(لب اةباسلا !لونق
 نورججو كل ةعببلا يف ةالصلا نومش سلا بايغ ينو ةنهككا ىلع

 يف هراككا نم اًيرب نوكسب نا يي برلل دنت, نا ديري نم لك اذهلو
 ةجرد قري الو . كلذ لكاش ام وا امورحموا اللغن نركي نا مسيالف دسللاو حورلا



 "ملا وابكلا ةسماشلا ةلادخ ف

- 

 نم دسملاو سفنلاب مقنو رهاطلا نوربملاب اًثنثمو ادمنعم نوكي ناو ٠ ايذدلا لبق ايلع

 بعشسو هحور صالخ لجال لب يملاع ميدو كا هلل ةقدخ دضعت الو مانسلد 13

 يضرب كلذو ةاملعا مومهم كشري دال سبل » سواتوع“ كورسا ةيصوك ميسا

 اداهج دهام مل ام ليلكألا لاني الف دهاجي دحا ناك نا اضياو ٠ هدّنِج يذلا
 9 سك 0

 مبارلا لصفلا

 ناكلا ةماقلا ةءدك ف

 5 ةفايخلا 7-0 يأ ة 1 ةصاخ ةقضعلا ْي نيدواللا همدخ 5-0

 مهو هت اماعتم لكو هكدا 0 ةداهشلا نك نيدواللا لكوف كا ليماوسا

 5 « نولثاب هيلاوحو هذومدج مهو هذعتمأ ع كسا نولمح

 اومشو هللا كنب اومدخ نأ ىلع ةروصقم ةثدحلا 58 ةسفاندلا هرم دج اذكهو

 نيعلوم الو نيناسا يوذ ال ءافعا ةسمامشلا نكمل » سواترعل لوسرلا سمأب امك هب

 ناسمالا رس نيظفاح 6-52 7-5 ىلع صرح ىرذ الو رمذحا نم راثكألاب

 لك نكماو ٠ دم رباعب اودجو نا ةمدخ1لا اورشاب مث ًاللوا اوريتجيلو رهاط ريمضت

 فضا هو هناشا راب كت انس ةدعحاو ةارثأ لجر ةهيامابغل) نك

 ىلع موب نا سلا يغني ال » نيلئاق ةيقين ممحم يف ءابالا ددح كلذكو

 ةسهللاب مهيدانيو ةالصلا سانلا هبي سامش ةعم نوكي نا نود نابرقلا سدقيل ميذملا

 64ه درع ('* ه2 نسوان ونس ١

 مه: قمرات وادا لا (



 كل 2

 معو ميذلاو ع ل ا كالا سدا عضخي نال كلذ سيلو .راقولاو
 درع هلردر هليالمل يعشلا انهم (سانسلا  نكملو نافوتلا '"ساوثلا» سانا

 © كانا

 الف ماوعلا عوج مهدنع مت الو معافا ف نودع نيذلا 2

 نا مهعماجم يف ٠ 0 ةياعسدلا سمأت ىلإ لكو # ٠ مدقت ا اوموُش / اذا مهيلع -

 6 ةلمح نم اونوكو زنك 7 ا يدسسالا لثم تبيع الب ا اكمل 50-5

 سامثلا ىلعف رائصلا ةسمامشلا نيب عقب فلاختو عزانت لك نا اضيار ل ْ

 وهو هالو تحن مهنال فتسالا ىلا كلذ نم ء يش عفرُي الو هلصفي نا رييكسلا
 ىلع نهاكلا ن وكر ةسككلا رومأ يرن ن | يعني هدب ىلعو الكت ذلملا 0

 0001110 ا عر راسل عا ةيماشلا نمارو .ةفياتس اك افيسالا نع
 هين نيب بالاك امهنب وهو فقسالل

 فقسالا ىلا ةيبقثلا رومالا م ردفل ام ردا نأ تالدكا سامثلا لعر

 ا باق هعم راسا و فو أنمعو | 51 سامعلا نوكت و 0 0 اهربدمل

 لبقف ليئارسا ينب ديبدت يف هيلع ىسوم ومح راشا اكو ٠ ةميسملا رومالاب الا مت ميال 3
 فراعو ةالصال سار وه يذلا ةسماهشلا سار اذكه اهتبقاع دمحو هتروشم ىسوم

 نيقياضتملا لاحت فقسالا ملعناو نيجاتحلا دقتفي نا هل يبني هرماب عئارشلاو سانااب

 ملعملاو بالاك هرءا لمكيو ٌةعبط

 ةمدخ يه ةسءامثلا ةمدخ صخا نا 'ىراقلا مهني اهاثماو دهاوشلا هذه نذ

 نودهص ةيلع يف دما هل اًدعبل انحويو سرطب صلخلا ديسلا لسرا امو. سادقلا

 ار ا ارا ناتل كا رتل ارسل ةسسمامكلا لسرلا ماس كذك
 بو . ةءاطاا لجال مهفاتك ١ ىلع ليشرطبلا اوعضيو نمؤملا بعشلا ىلع مدلا

 رام لثم ةنود نيذلا ةسمامثلا ةسامسو تاولصلا لكريبدتب موني نأ سامشلا ىلع

 ةكئالملا تايفط عم ليئاخي“



 سوس لاكلا ةمايثلا ة٠ءدخ يف

 بترو ٠ ناالا دشنيو ميذملا زجحاو عردلاو ةنوتككا سدلب نا بي اذهلو

 ةسبترب ءيش لك نوكي ىك ءابالا نيذاوقو ةسدقملا تكلا اعلا قاب

 ميرء ايهتدهاش نيذلا نيك الملا لام نع ليج لاو لا كيم

 اهارشنو نيلجرلا دنع رخالاو سارلا دنع امهدخا برا نبق دنغ ةلدحلا

 تنزل هيا
 امو ةنعصلا رومالا هيلا اوعفريو فقسالا اوقرافي ال نا ةسمامتلا ىلع بحير

 للءارالاب ماتهالا ةسمامشلا اوماس لسرلا نال ٠ نوقياضتااو لمارالاو ماتنالا هيلا جاتحي

 م
 تاسفولاو - دامعلا لثم سعشلا روما يف رظنلا ةسمامتلا ىلع بدو

 نأ نأ ىينعأ» لأ يبماكو 5 <« 2 ًاحور نين نينولع اونوك نأ مم قيل اذهو ٠ اههاشاو

 0 ةشرو ةءارقلا يف نيرهام ةنس نيرشعلاو ةيدالا اوغلب دق اونوك.

 نوكي ع مح اريك ان مشب 8-7 أم هنأ سوبرأ 5 سردملا نع كور

 سايد نأ مث تاّرم عبرا ديدلساو قيتعلا دهعلا 006 رمعلا نم غاب

 ىكتشم ريغب نوكي نا سجي

 وو قالا وأ ةلاسو كنا ىف, سايقلا ارقي يقم هنأ نيران اح ا كار
 فلسا 5585 .اي اياد اهفرتقا دق ناك اذا ًاصوصخو ةيطخ 260 ةتيم ةيطخ ُي

 تناو كلناسأ ىلع يدهع دخ أتو يمكحي ثّدحت كلام « ترا لوتك فسعشلل ةركع

 )١ « 0 لدا لق

 تناف » اللئاَق كلذ لثم ىلعأ ًاتجا نم خيوي ةيمور لها ىلا ل رتب كر

 ىدلا٠ قربا قر ال نا زركحت يذلا ٠ كسفن ملعت الا كريغ ماعت يذلا

 مسأ نافذ ٠ سومانلا يدعتب هللا نيهتا ١ سومادلاب و عمد 3 ىلا 10 ال نا أت

 ب « ينك اك مكسشب ممالا يف هيلع د هللا

 ١( :هةزومزم ١5 ةيمور (؟ :١



 سماخلا لصفلا ب

 4 ةعمس ا ل د1 نوكت لأ هب راصيقن يو يدا ع ف ءانآلا تكابر

 ىوعتلاو ةءاطلا ىلا نيعماسلا اودشريو مد دَحأَو لك ةمدخلا اوبرا ناو ندملا

 برأا نان سح 5 سروحلا ىده ىذلا مجنلا لاثم ىلع

 سماّدلا لصفلا

 هفانصاو تونهكلا يف

 سيسق ةلظفاذ . يروخو طودرب و سيسق ٠ فانصا ةثلث ىلا مسقني تونهكلا

 09 ل1 ءاذع ىلا ةروفلا مدي نم نال .ريكلا زيشلا انين رات "هلا رس ملكا

 لئاضفلاو مولعلا عيمجب قدا ميك لا 1 مدقت دق نوكي نا ب 4 ةفيرشلا

 ءالكسيا اكل ا تل ير كا تلكم سرع هاوس 5 د ٠ ةناحورلا

 )١ « فافعلاو نامالاو ةمحلاو فرصتلاو

 لاقو ٠ خويشلا ىزب ركل ان بح سقلا ناب نيناوقلا يف لسرلا رما دقو

 ال يهاربا ره ةسد ملا بكا يف اًربحو اًنهاك يعد نم لوا نا سوطرلقالا ابانلا

 .ةمكلا نم هب املحم* ناكام لجال لب اوذلس نيذلا نم نسلا يف ربكأ ناك ةنال

 لمس ىذلا اما » تنزل لاقا يك هريغلا اهعامتو'لئاضفلا .ءانتقانجال .انينكا فعديو

 5) « تاوامدلا توكلم يف اممظع ىدب اذهذ ملعبو
 لا ىنعا اروعاس ةنوعدب نان رسسلاو اطظودرب مورلا هيعس ىلاثلا فنصلاو

0 

 اماو ٠ ةريذصلا ىرَقلا سيذبتو داقتفاب ةفيظولا هذه بسحاص ءابآلا ّصخ دقو٠اًرئازو
 لقث ىل> ىلع ىوقت ال تناك اذا اهربدب نا سوسفلا مدقتم ىلعف ةريمكك ١ ىرقلا

 سوطورب لب فسا ىرلا ىلع سصن الو »ةيق ةيقذاللا عمجم يف ءاراللا لزتك كنيس

 هب 58 اننلص 2 ىلفسبلا ةجردلا يف 0 ىلع سلاحي نا 1 7 أدهرو

 ١( ١٠١تتموتاوس ©+: ١١ قم 90286]



 موو هفانصاو تونيكلا يف

 ميذملا سكي نأ 42 فقسالا ناذئتسا دعب ةرورضلا تاقوا يفو . سادقلا يف بعشلا
 ىرتلا فتسسأ هدر دلو« ذاعلا نآرغاو

 هقمشر هنال فقسالا يرو> ىنعا سوبوكسسيا يروخ ةنوع# كلاثلا فنصلاو

 هلل كعاوا هراظن ل ْ 595 تسد ىلع 9 اذاو ٠ هبامغ ُْف 0 5

 اصعلا دّلقَت و هبانغ يف ا سدلي نا هلو ٠ فرشملا نيمالكهبانم بوش يذلا وهف
 ججوزتم ريغ نوكي نأ سيل نكل يسركلا َّن ا ييراملاو

 تيردنعترالا بقلب مدرأا هسصلن يذلا ريدك ا سدنرلل راددالا ْف ضيا اذه زوو

 ةطاس لثم حاسسلاو ءاسلاو ناهرلا نم روهمجح ىلع ةطلس:هل نال رييككا سْألا
 ةفرظوب لا سلا نواذشب 335 ننتسأا نود أعم ءالوهو ٠ هيسحعر ف ل

 برلا مذا نيذلا نيعيسلا ةذمالتلا ةازاع مو ةسائرلا

 .٠ ءامنلا ةكاي امد ضرالا ةالو تاجرد نم فرشأ ى م 20 ةحرد اماو

 عمو هللا عمو هسفن عم كرلسلا نسح يف دهني ك نداكسلا ىلع سي اذهلو

 نامالا ديدش ا بم قالخالا نيل ات نوكك سي هسفن ةهج ند ٠بير هلا

 ةعيبلا ةئتر ا.ظفاح ةيفلالا بلك | ةوالتو ةالصلاو موصلا ىلع امظاوم ريعتلا ظّقيتم

 حرط سف اذاو اذذ مل 1 بزلا نال للملا بح نم أامحان كت ترش 900 ادعت

 دهش كلذلو . هريغ ريش فيكف ةملظ وه ناكااذاف اًرون هامسو ٠ ساد»و لبازالا ىلع

 الوذرع يسفن انا نركا نأ َراذح هديعتسأو يدسج عقأ » الاذاق هسفن ىلع لوسيا
 ١١ « يريغ تظعو ام دعب

 رفاط نر نأ ن هاك | ىلع ب4 0 يركررللا بالا روع رغ سب دقراملعلا لاقو

 هسا ميل انكم 55 ٠ هريغأو هسفنل | ربنم ايفو لكلا ارمطمر

 ىلع مدقب الو ها هاوس دحأ ىلع نكت الا 5 هلا عم ا 0 1 هل همعشز

 الليل تابلطلا عفريو . يبنلا ىسوم ناك ايك هيدا ةلادلاب ىلفحي يكك ايش «تمدخ

 بة نشر ١



 ةددانلا لعُفلا "1

 ٠ ةضورفملا عبسلا تاولصلا موي لك يلصيو هبعش نم تاومالاو ءايحالا لجال اًرامنو

 ما اقل اننا الط 0 كانا , ةنملالا رارسالا ةمدتت ةمرادم قد تحتو

 هدامعا تالافتحاو هقازرا ءاغو هيناوا ةفاظنو هللا تلب نارمعب ةبانع هل نوكن ناو

 هتلب ناينبر كالا كنب ةنإزح كا ل

 ةأرما لعب » نركب هنا ل صيف بعشلا عم هكولس صوصخ نم اماو
 سلو. )١ « فافع لكب عوضتلا يف هءانبا طبضيو هتنب ريبدت نسي ةدحاو
 دالواو ةعيبلاب ىنعيي نا اًضيا يثبني لب نييدسملا هيو هتجوزب طقف ينتمي نا هيلع
 هظعوب ةسابس نسحا اهسوسيو ديلا عضر 1 لبق يبا ةيعرأا طري ذا ناعالا

 موصلار ةعاطلاو خللا ءاجرلاو ةمخاب هتيعر انبا يني ل هتريس نحو

 همشنلاب ةليسلل سحأ» 5 هدب يع 0 يذلا م انما لد اضقلا يقابو ةالصلاو

 اودتقي يك ةيحورلاو ةيدسفلا ةمحرلا لاعفا 1 يف مهءاما كلاسي نا ينعا٠اهب

 تح 7 تزا] هل: لوقت نا كش ريغ نم قتسا كلذك لعف اذاف هوذح اوذحيو هب

 لخدا ريثكلا لع تق سف لبلقلا 2 انما تدجو دق نيمالا حاصلا ديعلا 5

 5) « كبر حرف ىلا

 داسلا لصفلا

 ةسائرلا ناطلسو ةيرسملا يف

 ةباين ةظفالا ةيربلا يث ةسينكل ١ يف بتارما لجا بيث ىتلا ىلوالا ةتترما ن

 طيرااو للا ميم انه عامعأ فدل 50 لكرلاا 0 ضرالا ىلع 0 ديسلا

 يف اطوبر١ نوكح, ضرالا ىلع هوعتار أم لك »» مهل لاق ذا هفارخ ةياعرب مثرمأو

 ينلسرا مو ».") « 0 3 ازغ هرم ا لكو ٠ ءامسل

 210 مكلسرأ نا 0

 مروة ”هىتعا (؟ ا
 7017 + اسوا ١:14 قمه (م



 م7١ ةسائراا ناطاسو ةيربملا يف

 ةنراطبق ةيتاغإا:فايضا ةثاللث ىلا مسقن هني لوقلا قيس بحل ةترملا هذهو

 اذا فقسالا نال فتسالا نم ىلعا 1 نارطملا نم ىلعا كرطبلاذ . ةكراطبو

 ٠ مهصالخ صخي امف اهاها ىلع رظناا هل نوكي نا سي ةندم ىلع ديلا عضو لبق

 ظفح لجال ةنوكسملا ماسقا دحا ىلع كلريرطبلاو ٠ اهيلع ىو فلا ةلابالا ىلع نارظملاو

 بيست ءارآلا ةرأكو ةفاتخم مثءارآو سائلا ءاوها ناف نامالا دالوأ نيب داومالا

 ١١ « بْن اهسفن ىلع مسقنت ةككم لك » بوتكم وه مك الهلا دلوي يذلا ماسقنالا

 مهندد ةسفن لذب يذلا دحاولا سارلل نوعْضاخ مهنا اك نينمْملا عيمشل
 ١| اويلطي الو 3 ةراك اوعبتب ال نا سي كلذك دحاو حورب نوربدتيد

 حدد لولح لبق مهنا لسرلا انتاداس نع ركذ اك ضعب نع مهضعب اومسقنيل
 ةعمبلا تاجرد 0 نأ تو لب ٠ مبف ميلظعلا وه نم 0 اوناك سدقلا

 يك دسللا ىف ءاضعالاكو ةلساسلا 079 اهاملع اع عم اهاند ضع اهضعب ةلصتم

 اهاري نم لك هنا دمع

 مهم ارعو ةييكلا تاعحرد 7-5 بكت نا ةضمن عمج ف ءايآلا 78 اذملو

 ةنراطملاو ةنراطملا ىلع ناطلس ةكراطبلا نوكي ناو فالخ كلذ يف مهنب عي الثا

 5 ةرمو ةنيكلا ىلع ناطلس ةفقاسالاو ةفقاسالا ىل اع .ناطلس

 مودشلا عيج ىلع امدتع ناصح ىموم .نا قيتعلا .دوفلا يف ندد هو

 سما فلاخو أرتجا نمو ريبككا يارب نيرب دتم عيدا نوكيل بعشلا ىلع لع نشل

 مهنبب نم م رمثشللا لوز « يكل توم 00 هداف هلآلا 3 ةمدخ يف كانه مئاقلا نه هاك

 زاتخا صلخلا دنسلا نا سدقملا لاثلالا دهشمل ديدوا دهعلا ف ا

 يوامسلا هيبا ىلا عوجرلا دارا الو ٠ ًالوسر رشع ىنثالا مهيلع مّدقو اًديملت نيعبس
 ىلعو ةافصلا تنا انوي نبا ناممس اي » هل الثا هفارخ لك ىلع سرطبا ةسائراا متم

 8 يتسينك ينبأس ةأافصلا هده
- 
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 سداسلا لصفلا مام

 2 بالا لوق قبس ةنعو نانالا ةركض وه صلخلا دسلا نا ام َكلَذب ديزي
 ك2 012 نريص قاع عضاو ىلا اه كرر ةيبلا لاق هءاععا يبنلا ناسا

 ١١ « عزعزتب نلف هب نمأ نا

 ةافصو ةركك ضرالا ىلع هتان هاطعا يدلا ناعم ىعدي نا دارا كلذكح
 باوبا »نا الئاق يركلا همدب اهارتشا يتلا هتعب ةافصلا هذه ىلع يدي نا هدعور

 5) « اهيلع ىوقت نا ميحملا

 ءالؤه نافذ نوفااخلا قاقشنالا بادكاو ةرفكلا موقلا يحلل باوباب موهنملاو

 . مطاو وه امك نامالا تامش صخي ا« هءايلحو صراط ارعدت نإ الصا انردقاام

 لزي ملف سراح 0 نيدحللا نم موق اهيلع بصتنا ةكراطبلا يساك عيج هذهف
 كلك » هل لاق يذلا برلا يم ىلا كلذك لازي, نو ميقتسملا ناكالاب 6

 " تادايلا ُْف اطوبرع را ضدرالا ىلع هتطر ام لكف٠ تاوامسلا توكلم ميئافم

 ) « تاوامسلا يف الواح نوكي ضرالا ىلع ُةتللح ام لكذ
 عوفد ةثالث لا هكلم نازح م عسا د كن كاذب ديري

 عوفد ةثالث هرما ٍذئنمح عّرج ريغ نم كلذب ّرقاذ هئاقفد نم ديزا ةبحي ناكاذا

 0 « يح عرإ. يفارخ عرإ. يفارخ عرإ » الئاق
 مهتاوصا منن ف فا راو 1 نرحل ةاعرلانن) اكك اكم دارا

 ل وتعب و اومتبب نا بحت هلاسفلخ عيجو سرطب كلاذك

 اذوه نامعم ناعم » صضاخلا هك لاق ل ٠ هئافلخو هل 0 ةءاطلا ل ترام

 . كناعا صقنني الثل كلجا نم ُتيْلَص نككةطنملا لثم مككبرذي نا لأس ناطبشلا
 هز < ككوحا ا كتفحز اقم تفاو

 ١( :"ملايعشا ١٠١ ا 1

 7911 اسال 1

 أ ل



 قلل ةسائرلا ناطلسو ةيربحلا يف

 كانمو وَ رئاس لجأ نمور هلسر لجا نم ىلص عومي برزلا نأ كلذ موهفملاو

 مجلسا باوبا نا ةدهاعو هناعأ صعش الث سرام» لجا نم صخا ا بلط كلو

 مه نييذلا هتوخا تنشر ىكك هبدنو نامالا ةناوطسا هراتخا ةنال هيلع ىوقت نا
 اهرساب ةننارصنلا يف نيذلا ةفقاسالاو ةنراطملاو ةكراطبلا

 ةافصلا هاعدف ةعما لّدب ةعببلا لك يف مالا اذه صلخلا ديلا ناعب نا لجالو

 هناا نوكيل هللا نبا ةنا هل فشكو ءامسلا هل متثو ناوالا يف هتاث ىلع اليلد ةؤعتلاو

 كلاهما راسو هتلمغس ىلا لخدو بالا دمع نم لف مدو ملح نم وه سبل ميلعتو

 ىلا هاعدو ٠ هتناما عبتت نا ةعمزت تناك ىلا هرتكلا ديوتش ا راق عش

 لوانتيل اهريغو ناتسللا يف ةالصااو ديئاب تنب ءافشو يلحتلا لثم ةيرسلا رومالا عيمج

 مهلك نع نيراتسإ يدوي ناو ناتمللا ديصب هرءاو ةرهاظلاو ةيفذا رارسالا ةفرعم

 هنا ىتح عيمللا لبق هل رهظ ةمايقلا دعبو ٠ ةنع ةباينلا لير ا اهناع ناك ةنال
 هربخا دقو ٠ عيمل لا لبق «تمايقب فرتعي كلاذك ىلحا هللا نبا هنا هب فرتعءا اك

 ٠ بيلصلا توع هيفهاضنس كالدق ماا رآاب همس - مهقيل هرلغ نود ةلوم 00

 تازوتملا ءارجاو ةراشدلاو نيلجرلا لسغو رجيلا كولسو ة ةرفصلا يف هلانلر لك ىلغ ةمدق

 ميتانم اككأمو ناعالل ةرككو ةعيبلل اساساو لسرلا ىلع اسأر ةلعجي' رومالا يقابو

 هترب ريبدت صخي ام عيمجت ضرالا ىلع هتباين اظفاحو طبرلاو لما

 ةيالولا يطعأ يذلا ربكألا مهيملا ماا ةنومّركي لسرلا ناكح مث نمو
 ساوب “الو ل دعب اّلا ريقلا لخد ام انوب ناف مصصاو سمالاد ٠ ةعيبلا لك ىلع

 ةمكاسإلا نما م 7 وحأ باوكعت الو . هنادكتسا كيسعا ل ةزاركلا أ جم

 نوعءفري اوناكحص مي رع ةككذ هتروشم نود ةراشلل 47 35-2 الو ٠ هدد ىلع ل

 نك يك ةمركست 0ك ا ىئانكلا 5 تملست توولا كلذ ٠ نأ مهتالكشم لك هيلا

 هع حامص ب أ مسزعم 2 ةعببلا لوقك ناءالا ةويصو لسبلا ةماهو يصل بانل مازكألا

 ضايبلا



 لسداشلا ىلصفلا 5006

 !!. هيحعمهبو أ 8[ مااطحم . |! هسحم.و 00 لمص وم

 ١) ١ 8سم اا ههمححدو | ىحم يذم جم ىهمح ( ن

 الا ةدرل ركو لا نق اهلا نعل يذلا ماعلا ناطلساا بسحت نترط اما
 07 لرامز دف كال ١ ثالث ر 2 اودكعإو اوتناو ةمالك اولق ندا تاكر عيمجلا

 عج 58 لوا وهو 5) « 08 2 1 ْنَ اهار يقلا ايذرلا بست مسالا سا

 تاماز مرا ناطلس لبعتسا نه لوا وهو ٠ اذوهي نم الدب اثم ىفطصاو مماحلا

 توملا ن. اتيباط ماقاو دعقملا ينشف تازد#لا عنص نم لوا وهو ٠ ةريفسو ايننح
 اّلوا ةيكرطبلا يساك ماقا هدحو وه هنا لوقلا» يفتكآ حرشلا ليطأ نا ةفاذير

 عيمج ربدملا سدقالا ثولاثلا ددع ىلع ةءيرددكحيسالاو ةسور يف مث ةكاطنا يف

 ةينارصالا مممج ةسايس نيلوتم ىساركلا ءالؤه باكا نوكلل تانئاكلا

 قرشلا دال ىلع 0 ماسقأ ةثالث صضرالا مق ا فقع نا

 برغلا دالب ىلع ثفايد ٠ ةيشرفا ةامسملا بوذا دالب ىلع اماحو ٠ ةيساب ةفورعملا

 نييناثوملا ةنالو ةبقي رفا ىلعو نسادلكت ١ هالو , تناك ةيسا دالب ىلعف ةبروا ةوعدملا

 نيينامورلا ةبالو ةءروا ىلعو

 ثال_#للا ندملا يف يسارك ةثالث يعي ناب سرطب هلوسرل برلا ىحوا كلاذك

 ضرالا راطقا عيمجج ىلع ةيلوتسم ةراشبلا ةادانم نوكشل راصءالا كلت يف ةفرشما

 نم لك ةعدقلا دئاوعلا ركذتملو » ةيقين عيج نم سداسلا نرناقلا يف ررخ وه ايك

 | نال مهعبج ىلع ناطاس هل نوكيو . ةيردنكسالا فّقسال اوعض#و رصع ناك

 ىلع ةنراطملا اوطلسرلو ةيكاطنا كرطب كلذكو ةداعلا هذه ىلع بظاوم ةيمور

 عمجملاف ءيش اذه فال ثدح ناو ٠ نارطم رفا

 طقف ةثالث تناكح ةكرطبلا يسا 1 نسال كح نم مكي ذل نأ ضأن
 هلاك لل لرتسسو ةئامالا ياسو ميكرو لسرلا »لقا وه نم 0 م

 اذ 200 لا يوايسلا توكلملا



 سوسو ةسائرلا ناطاسو هي ربما ُِف

 « ةينارصنلا لك يف نيذلا ةفقاسالاو ةنراطملا ىلع ىلوتت

 0 أو ميدقلا ىزلا ظنحب ًاورعأ ةمن ق'اردجا تيل | ٠انألا ءالؤه نا م

 ىلع سلاج نال ةكراطبلا دعب سواطاو ةماركسلاب سدقملا تيب يسرك بحاص

 يف عبارلا نوك ناد صالفلا بيلص هديب كساءو برلا نع ترد 55

 0 كعب ةكراطبلا ددع

 نيناعو ىدحار ةئاعالث ةنس ةينمطن طدسقلا ف 5 عمم ا ميتجا ا! م

 دعب ةسأ ا زع هلا قي ةنطن طاشألا نفقسا نا علا“لا نوناكلا ةياوولا 06

 كلملا نيطنطسقل ماركا ًاجاو كلذ ناكو ةناثلا ةممور يث اهنال ةيمور فقسا

 . هللا ةعيب ارناص نيدذلا كولملا يقابو يسملا نائالا رهشا يذلا ةحرلا ثثملا
 * لحم مل يلوسرا ينركلا باوت روضت سكري | نؤنقلا اذ نال نكت

 رظتنا | ىردكسالا يسركلا نع نع سروقفسود ططعتاو ةنودقاخ مجم دفعنا الو

 عج نرال ابالا دات فرصتا نأ دعبو٠ عمجلا هيب لم طءطسقلا ١ 5 سوباوطانا

 يف ىكاطنالاو يردختالا يسركلا ةسائر ىلع ىدعتو قرشلا دالب ءاسؤر ذئنيح
 ةيمور ابايل ايواسم نوكي نا بجي ةينيطتطسقلا كرطب نأ معزو امهصخ روما ضع

 يف راهطالا ءابآلا موسر نوعبات نحن اما » اومأتلا نينذلا لاقو .٠ ةطلسلاو ةماركلا يف

 هللا ءامحا نيسمخلاو ةئاملا ةفقاسالا نوناقب نوملاءو ناكم لك

 ة.ايطئطسقلا ةسدقملا ةسيكلا ةسائر ناش يف نيناوقلا تاز مهلاثم ىلعو »

 امال ةعدقلا ةيمور يسركك صاصتخالا اوكنم دق قاقمتساب ءابآلا نا ايكو ٠ ةيناثلا ةيمور
 كلذ ىلا اولام هللا ءامحا نوسمخخلاو ةئألا ءابالا اذكه ةدحامتلا ةندملا تناك

 يسرك مهومدقتم ؛ هب 0 اع ةسدقلا ةديدحلا ةيمور يسر اوصخو هسفنلا ىأرا

 يف ناويدلاو كللملاب ةفرشأا ةندملا كرتشت نا اوميكصدح باودلابو ٠ ةعدقلا ةيمور

 رومالا يف هذه نوكت ال ىتح ةعدقلا ١| ةركسلا ةممور ماع 4 هب درغنا يذلا صاصتخالا

 « اهاثم فرشلاو عافترالا ةيناثلا ز 1 لب اهنم طحا ةيعيبلا



 سداسل) لصفلا سام ام

 ىلع مثوخيوو عمجلا ىلا نيعجار اوداع ينامورلا يبسرككا داّصق كلذ غلب ملف
 ةفقاسا سارا نيتظوفحم انوكست نا ينبذي ةمارككار ةطاسلا لكنا اومكحو مهعمط

 ةماركس جوتسي ةديدملا ةيمور ةككمشملا ةيزيطنطسقلا ةفقاسا سأر ناو ةعدقلا ةيمور

 ةيقاررو سرطنبو ةيسا اياعر يف ةنراطم ميمي نا ناطلس هلو ةسائرلا

 ةوخالا ىلا لسرا نووال سيدقلا عما سم تقرط نا ال رومالا هذه نكحاو

 فالخب هويتر ام عيجج لطبب ةئيكاطنا كرطب سوميسكم ىلاو ةينوديقلخ يف نيعمتج ا
 كلملا توحولو ةنيطنطسقلا ةندم ناو.اللصا 4 تاش ال نا اللئاق نيدلا روما

 ذاق ىذدلا سوتسالبج تك كلذكو ةكااطتاو هيردنجسا: ليم ةلوئمز: اي (كيسسل

 يلوسرلا ىسركلا ىلع هدعب

 نا ركل 0 كشنات ةلاكلا اسر انالا حس « ىلا ةموصتلا هده ترتسإو
 نيب مصل ءاتلا لجالو ةيمدرب نارتال يف ماع اعمحم دقع جيرمن ةرشع سمو
 بحاص دعب ىلاثلا ةينيطنطسقلا يسرك بحاص 00 ل حو و ةمكا

 ةعببلا لك ىلع ناطاساا ضباقلل سي ام ةءاطلا ُهل يدّويو ةيمور يسرك

 ةلسا هللا ةعب لك نوربد» .نينلا ةكراطبلا راص نيناوقلا هذه بجوم ىلعو

 لانه ىلا اوهحوت اذا أم. اراكحسال ةيمور ةشدم يف روصقو لكاش 00 تقأو

 اناا 5 كاك يي سو عمادحالا ديع 5 , امك عماخلا دقعو ةنامالا روما ى

 تمقأ لكاه ةعيرا ةممور يلو » الئاق ةكرب رطب ةملك ض رعم يف أهل رعمو نا

 رام لكش ٠ ماع عمجم روض> .لجال ةيمور ىلا اورضح اذا ةكراطب ةعبرالا لجال

 0ك ايل كاسل راع راب لكيعم ؛.ابالا لمحل نارال انحرا
 كريرطإلا اذهو ٠ ةكاطنا كرطبل ميرع ةسيدقلا لكهو ٠ ةيردنكسالا كرطبل سلو

 ىيركلا نيمناطلا ةئراولا ةئئالطع سار يعار اهو اكلوتاك هدو ليمون ناك

 : « ميلشروا كرطبل بيلصلا لكس مث. يلامورلا



 موس ةميبلا ميمح ىلع ناطلللاو ةسائرلا هل ةيمور يسرك بحاص نا يف

 مباسلا لصفلا
 ةعيبلا ميج ىلع ل نااطلسلاو ةساك نا هل ةيمور يسرك بحاص نا يف

 ةباغب ةنطرق يسرك رب دي ثلاثلا نرتلا يف:ناك يذلا ديهشلا سوئابربق نا
 قاقشنالا نا ابانلا ٠ سويلينروك ىلا نيسمخاو ةسماخلا ةااسرلا يف تنثا ملعلاو ىوقتلا

 اوعيطي ال يك ٠ اءربكلاب نيك عمم او تالاغلا ىوذ نم الا ةعمبلا يف دلوتت ال عدبلاو

 نامزلا نس تفو ىلا انانو | اذه ديس هراتخا ىذلا 0 دسسلا نهماك

 لوي نا رساجت# دحا نكي مل هل نوعضخي ةنبكلا ءاسّورو ةنهككا عيمج نا ولو
 بحاصو ةمدكتملا ةسكل | فلاك الو تونك | عمجم داضب , ص االو ةدددج ةعدس

 ةنهكلا نيب داحتالا ظظفح لجال ةماقاو هللا هراتخا يذلا يلامورلا يس ركل
 هللا ةماقا ةمور اباب نا ببللا يراقلل راصتخالاب نهرين نا ةريغلا انتمزلا اذهلذ

 كل ا مامر دج ةتايطخو ةدحاو ا ةمعر نا 15 ةنال نانو اليكو هل

 ضرالا ىلع ادحاو اهب متهملا ي يحارأا 0 نأ بحي

 لسرلا ةماه سرطمأ صاخلا ديسلا اهم“ ىتلا ةبهوملا نم هذمح' لوالا ناهربلاو

 بمهاوأا ناف سداسلا لصفلا يف لوقلا مدقت امك ةنوكسملا عيملل نائالا ةزنص نوكيل
 0 ةوبنلاو د ثوتهكلا# نيبعشلاب لصتت يتلا

 سبل ةءالولا نوطع ١ ميلاف فيئاظولا يابو تك اولا ةمونو شوبلا داوقو ضرالا

 مهبلع نياوتسملا ةءاممللا ةدافال لب مهسوفن لجال

 طبرلاو لما ميتافمو تونهكلا ناطاس ىطعا ام ميسملا ديسلا نا لوقن كلذك

 ٠ ةتوخا تيدثتو هتعيب داحا لجا نم لب سرطب لجا نم سرطبل هفارخ ةياعرو
 هعش رييدتل ابن ةقرش ىلا ديعاولا تمدعالو ةفؤلا تل ام قطن توغ ندا
 يف سالا وه امك ةمدخساب هوبتع نيذلا هتافلخ ىلأ تاثثنا لب هنود هسفن لذي يذلا
 مثاياطخ مهل اورفغيو مثودّسعيو ممالا عيمج اوذملتي يكك هلسر اهاطعا يتلا ةئسلا



 عباسلا ليمصفلا من

 ةنهككا رئاسلو مهل لب طقق ذيمالتلل تناك ام ةّنسلا كلت ناف٠ همدو هدسج اوعزويو

 يناثلا هئيجم ىلا روهدلا رمب ىلع مثدعب نوتأب نيذلا
 ةلصاوتم يش لب هدحو سرطب يف تناك ام ةعببلا ةسائر ىلع ةمعنلا كلذك

 تونهكا نع يلاثلا بانك ا يف مفلا يبهذلا انحوب لوقك هنوفا نيذلا ميمج يف

 .« هئافلطلو سرطبل ابتعد مّلس يتلا فارخلا مييريل الا ةمد كفس ام برلا نا »

 يلاءرراا يمرككا باحصا ريغ دحا ا فّرشتي مل ةفالخا هذه نا مكاولا نمو
 7 6 ٠ هي 0 4 ك8

 نيناوقلا يف ام سسجب نيضنلا

 نا دحال نكي الو .٠ ةعيبلا ةسائر ىلوت متريغ ادحا نا مولعم ريغ هنوكا الوا

 طونملا اذه لم ردقلا لملج سمي قاعت أ هللا هعمل ْف لمامت لقا عوقد ْى تائب

 ةيكاطتا يف يساركسم ةثاث ماقا سرطب نأ تملست ةعببلا عيمج نال اناث

 ةردكسالا ىلعو . 5 سيويدوأ ماقا هةامح 8 ةكاطنا ىس ىلع ٠ ةممورو ةنردكساو

 ا 1
 نامالا ةعاط ىلا اهلها درو ةيمور يف رشدب ةيوط ةدم ثكم سرطب نال ادا

 ناك كانهو ٠ ملاعلا لك يف عاش دق مهاعا ربخ نا الائاق لوسرلا ساوب دهش اك

 اا نراك نحل يلا نذاث ٠ ليصلا لغ :داهشتساب هتراشب "قتح كانهدا دسك"

 هيسرك ىلع هدعب ىلوتي يذلا
 ةأافصلا هذه ىلعو ةافصلا تنا » الائاق سرطب دهاع ميما ديسلا نال عبار

 ١١ « اهيلع ىونت نا محلا باوباو يتسينك ينبأس

 هدسج هذ نوكي يذلا عضوملا يش هتوم دعب و هتايح يف هيلع منكن دهعلا اذهو

 0 أنا توصي د دمع ل 2 ةسكلا لوقك"
٠.٠ 

 مسح



 م8 ةعيبلا عيمح ىلع ناطلسلاو ةسائرا) هل ةيءور يمرك بحاص نا يف

 ىديصو تنمو النو يم يحصم تومرعإ زذجع

 اكل دصيصح ها ردمأو ةهيدحللا ندم جزم . مخجل هج

 55355 يلمح اهؤؤب الو *هبيوا. الو يىححصم يح رده

 ال5 مخي ابا ايد ينصح هيي اج ]8ثرحم# تركم م]اءوهع

 )١ بقوؤرح لاحد

 رثكأ تناك ىتلا ندملا يفالا ةيكرطبلا يسارك بضت ام سرطب نأل اًسماخ
 بجي كانه نذا٠ نيينامورلا كلم ناك اهيفو ندملا ما تناك ةيمورو ٠ ملاعلا يف ارش
 سرطب ةذمات نع يجورسلا بوقعي لوقب ام ىلع هل برلا لوةك هتسائر نوكست نا

 ةيمور يف
 تزعم ٠ ادم >*ه؟ أ ىحعح | فىنؤ ]لوب »وح تويححح

 اممؤ افاجك يحفم . هج دما رح هيصح ةدعاتو اسيفحم

 يسؤوأل هيموزأ. !حخأ بص وويح . | ةسحمح يطيصقم

 نيف تحاو . !!.هؤالوه أ خدم مدصو عمو بدع هوب ٠ لعهبهأب الو

 9 ٠ مدمج !تفح >. !.! اعمذ

 هكسماو نم اندف برا اما. .نيالل دعو مدقتف فوخلا نم فشتكت ناعبسس يا (؛
 ةميباا كلياع ناب ينال كلاب برطضي الو فات الو ناهمس اي ضنا نا ةشاشسب هل لاقو

 دبالا ىلإ عزع رت نلف ةنموملا ةسدقملا

 كتمقا يلا هل اًكئاق هملكي عيسملا قفطو لسرلا سدئر ىلم ايؤورلا:تردجنلا : .هانءم (؟

 ناف *ابتم ريغ كقيرط موق ىمظعلا ةيمور ىلاف __لسرلا ىلد اميعز ةافصلا ناعمس اي

 مابيقلا لحال' اسر نئادملا ةسئرل بصنا نا قحو نكانآلاو قئاذملا أر ةيمؤز
 ةد.لالأب

 1 مل



 عباسلا لصفلا) يأ مثول

 لوب هسأر عطقو بيلصلا ىلع هتوم نع ملكتي أم دنع مث

 . ئ[تيجمادص هبسدو الث اهمعم يلح تمرد ه

 رماجيبج |هوبه بنك بمحعو يدأ يبمعحت ل1 ههدص هجيج

 نك رش كك تك للك حلا دس ف دك وراح ندع
 )١ ]محو ىمأ !ةهد

 نع اًريْخم براا يبا بوقعي ىلا ابك يقتا 1 0

 ناكو هتافو وندب ملع نا ال سرطب ناعمس ن » ةريخالا هتصوو هملعم توم

 01 ل قدسأا انه مك م 3 يلا الأئاق يديب كسما هب نيطدح ةوخالا

 ًاموكح نوكي ضرالا ىلع هب مكي 0 برلا نم هتماست يذلا طبرلاو لما

 « ءامسلا يف هب

 كافور ١ 4 11 قا سرطل دعب :هرفاشا نيدنلاو [سوهسلفا نأ تكول هرم 1. ذاف

 1 كلا م ا يذلا ناطلسلاو ةسائرلا نوزااحو سرطب + *افلخ مه

 :تتامالثلا ءابآلا ناف ةنوكسملا عماحلا تاديدحم نم هذ فن ىلاثلا ناهربلاو

 نيعب رالاو عبارلا نوناقلا يف اوددح ةيقشب لوالا عما يف اومأتلا نيذلا رشع ةناملاو

 الع 1 نادلملا يف هتنقاسا وا هتنراطم لاما لك يف كرطملا رظنياو » نيلئاق

 مهو مهعيمج وبا ُةنال هاري امك هب ىمأيو هلطبيلف بجاولا فالخب اًديش اثم دجو ناف
 هومدخ و هورقوب و ريكا خالا ةلزنم مهنم هولزني نا هتفقاسا ىلعف نارطملا اماو ٠ هونب

 هور بحاصا نوككرننإ ٍِ اذكهو ٠ هتسامس نمسح يف هتعاطو هقح نو.حوب و

 ٠ ذيمالتلا لك ىلع ناطاسلا نم هل ناك امف سرطب لثم ةكراطبلا عيمج ىلع ناطلس

 فار مراد را ةّقرلا هذه هاطعا 00 عوسي انديس نال

 0 1 سلابالا اهلهأب ال 1 ا هدفا 0 00 0



 مس .ةعببلا عيمج ىلع ناطلسلاو ةسائرلا هل ةيمور يسزكت بحاص نا يف

 هتعس ىلع 0 ةفيلخو ميسا يئان وه ةنال اهيسوؤرمو ةينارصنلا ءاسور عيمج ىلع

 « امو نكللف اذه فلاخ نمو ةيحورلا هبوعشر هسنانكو

 ابابلا دصاق سوبايف نا سسفا يف دقعنا يذلا ثلاثلا عمحلا يف اضيا دروو
 سرطب نا تاقرالا لك يف نابو مضو دق » ءابآلا رضحم يف لاق سرنيطسلاق
 ملست ةيكحيوثاكل | ةسنكلا ساساو نائالا دوعو مهتماهو لسرلا سأر بوطملا

 اناطنللا طبريو لحي يك ن اطلسلا يطعأو مهسملا عوسو انديس نم توكلملا جيافم

 ةتزلاب هتفملخ نآلا وه يذلاو ٠ هئافلخ ةطساوب امكاحو اح دبالا ىلاو نآلا لْزَي و

 « عما اذه ىلا انلسرا يذلا ابابلا سونيطسلاق وه هماقم

 ةيوديقل# ينوكسملا مما يف اوعمتجا نيبذلا نوثالثلاو ةئاسلا ءابالا رقاو
 ةماركلا صخا عم ةيالولا قلطم هلو ةيمور يسرك بحاص 0 سر نا

 > نيناوقلا يف ام ىلع

 كرطب سوميسكمو ةناطتطسقلا كرطب سويلوطانا اهسك ىتلا ةلاسرلا يفو

 هنا نوفرتمي نوال ابابلا ىلا ءابآلا ةيقب عم سدقلا تيب كرطب لانيبويو ةيكاطنا
 مك ةسارح ميسملا نم ملست ٌةناو مهعبمج ىلا ةبسن لوسرلا سرطب توص ناجرت

 ةناو٠مهلا اهلصويل ةيرهذلا ةلساسلا لاثم ىلع نايالا رس طباض ةناو ةسنكلا

 ناجالا يلعت ناو ةعيبلا ينبل نائالا ةريخذ ارفشك ىتح شما دئاق لثم مهمدقت

 ةكرشب مهنغي يك ينيطنطسآلا ةعيبلا ينب 3 ذي ءانالا يف عاعشلاك هيف لاح
 ىلا ءانبالا 'ىجتلب امك هيلا نوئجتلي اوناك مهنا ذا ىتش تاعفد عنص امك هرويخ

 مهماكحا فرشي نا هكر اهتماه ء 0 5« ةنررصتتسيو مهنا

 مجاقو

 ا
 نر دجول ةندم 58 عمجملا دقعنا نيءوبسو ثالثو نيتئامو فلا ةنس ير

 ليئاخي* هيباا لسراو ءاسؤرلا نم فلا وحن عم رشاءلا سويروغي رغ ابابلا رضحو

 نودهتعمو ةينامورلا ةسلكلا نوعضاخ مهنا مهاضرب تاتاكم مورلا كلم سوغلولاب



 عباسلا لصفلا ضر

 ينامورلا ربا ناو ةكلوثاكلا سئانكلا ميمج ىلع ةماعلا ةسائرلاو ةطلسلا يون امنا

 لسرلا ةماه سرطب ةفياخ وه

 ريل | لا ءانآلا عمدتجا نيثالثو عستو ةناسراو افلا ةلفس ىف كلاذكو

 مدرااو جرفالا نيب ةطاصملا ءاقلاو نامالا حاضيا لجال اسنرواف ةنيدم يف برغلاو

 ام دحاو يأر ىلع اعيمج اوةفتا ره رقع ةي وح مهي ةنخاملا تلاط نأ دعو

 يلوسرلا 0-2 نا ل ا ان اوس داو مفبو سسفا فّقسا صقر, دينعلا الخ

 سراب ةفيلخ وه يلامورلا ربخلا ناو 00 ةسادرلا اهل يلامورلا ربخحاو
 عيج وباد 0 ل ةناو قيقمتلا ىلع ميلا بانو لسرلا ةماه ثاوطملا

 5 لكلا 3 ةطاسوب مهسلا عوسي انديس نم ملست دقو مهملعمو نييحيسلا

 ا با ررث تك ةعماطا ةععيببلا ربدبو سوسو ىكري يكل ماع ل

 « ةسدقملا نيناوقلا يو ةئنوكسملا

 ةعببلا نم ةلوبقلا عماجلا ةيقب يف ةنودملا تاداهشلا رئاسو تاداهشلا هذه نف
 ةطاسوب برلا نم ملست ينامورلا يمركآأ بحاص نا انلع نيني ميسلا ةبيطخ

 مرك ظفاحو مهسلا يئان» سرطب ةفيلخو لسرلا ناساو ةعببلا سأر نوك, نا سرطب

 ةفرعم مهلا لصوبل سأرلا ةباثمو مالا نام وشر نامالا ةريخذ كلامو ةسيكلا

 هيهذدلا ةاسلسلا لكما مز ةنهالا ناربالا

 ءاجناالا ثداو- نم ذخؤمف ينامورلا ىمرككا ناطلس ىلع ثلاثلا ناهيبلا اما

 يك درس ةندم يف اوعمت>ا نيذلا نوعيسلاو ةتسلاو ةئاعالثلا ءابالا ءالوهف هيلا

 علت اومكسصحو ةدلب ةفقاسا محا اذا ةنا اوددح رييكلا سومسانثا ةوعد لجال

 فقسا هيسرك ىلع ماقي نا زوج ال ةيمور اجا فقسالا ثاغتساو ةفقاسالا نم دحاو

 ةيمور فقسا نم ةيضقلا 5 ىد>رخا

 كا ل لا تل كسل تقم اذ كادت
 لئاتر قا 3 الردم دلل ل عاق خلدا هس لالا



 م". هعيبلا عيمح ىلع ناطللاو ةسائرلا هل ةيؤر. ىمزك مكشسام ناد

 ع 3 2 5 7 2 98 9 ٠

 هم 0 هتلاسسم يف 00 هممو ر ند اسانأ هيلا كلا نأ 2 ريم وهف هملط ىلا

 هرعا اوهني يك مهتءافكب ملع اذا كئاوال بتكيوا دليلا ةفقاسا
 اكرطب ناش ةك اطنا 2 عج كلا دمعا ال هنا 067 0 هده ب٠جحوم ىلعو

 هذع اضوع اوماقاو يوتلملا هداقتءا لجا نم هس انرلا ن 3 00 يي اكوا سأوب

 كلملا سونايلروا نم اوبلطو ةسنكلا كلا لخا نم ةموصخ ميل 500 سوءهزد

 مهاوعد | اوعفزلب َُن أ مهرما كلما نا قر اعلا سورداسوأ ا * بغل فص أ

 مهتبوحال اًعبط ةلأسملا يهتنت يكك ةيمور ةنيدم ةفقاساو ةيلاطيا ىراصن ىلا

 ًملظ بهذلا مف انحوي ةيردنكسالا كريرطب سوليفوات لزع نا ا اذكهو

 يف رظنيل ابابلا سويسنشنياب بهذلا مف دتسا ةزيطنطسقلا ينك نع ان اودعو

 ةدقنملا ىلوالا هتلاسر ْنه ممم هن اك ”يدرلا اول اولعف نيدلا ةعسأا مك بدؤوبو هاوعد

 هيلا راشملا اباملا ىلا

 0 ناك يذلا كنضلاو داهطضالا ىلا رظت ا1 سومليساب سردقلا كلذكو

 الئاق نيسمخلاو ةيناثلا هتلاسر يف هل بك نيسسويرالا ةعيش نم هيساتي سوانا

 اًتهاه ةقدالتلا رونالا قر لمأتل ةيموردنتما ىلإ اركان قا نقلا وف قرأ »
 ماع عمجم داقعنال يجاوالا كلت ىلا ساألا باهذ الا تحس ]داو «:اتروشع 1

 ةالسسم ا ىلع نب رداقو نيامسأ سان راتخاو 5 ةمضعلا هدم ةئسانز ل هعدسي هناف

 ى» اجوعمو [تاع ناك نم اويداوب ريبدتلا ندسحو ةداوتلاب ىكل رفسلا

 دوما ىلع ةلقشم ةااسر سليف اباملا ىلا لسراف ريكلا سوسان دا سيدقلا اماو

 ايما غ0 هلود 2 همالك هل نم ةيدملو سامو رصم ةففاسا مسار هعمأب ةهديدع

 مكيسرك نم ترقو لك يف نوعلا 12 انوفلس نيدلا عم 00 انك ديعتسأا بالا

 نالا بلطن ةموسرملا نيناوقلا بجوم* اسنب مكتبانع نوققح* نحو سدقملا يلوسرلا

 يلعتلا» تاماسرلا نوابقي انفالسا ناك هم يذلا فيرشلا يسرك ا اذه نم خرا

 ىسات مالا نا ليحمل ذا اهييدث نبلب يذتغنل ةدلاو ىلا انعارسا هيلا عرسنو ةرصنلاو



 انملع قييضتلا اوددش انءادعا نال مكملع نيلكتمملا اوسنت الف كل ذك متناو . اهدلو

 اننا اع ديدحلاب انودمقيو انلع اوضيقب يمك دياكملا انل نوديكي موي لك لك اولازي د

 ا نيناوقلا ناف 0 نود كلذ ىلع ئرتم / دا مهم أزم لوبق انئبأ

 نا اضا ملعنو : ىيلامورلا ربللا ةراشتسا نود ةله روما يف دحا ينطق ال نا

 دقعت ا ةمقمت عمجي يف دحاو باقي مهلك اوددح نك ةناملاو ة ةئاعالثلا ءامآلا

 يلامورلا ربا سما ريغب ةفقاسالا نم مكح هيف ردصيو عمجم
 لاح يف مث نيذلا اودضعا سدقملا مكيسرك يف اًمئاد 0 ترج ام ىلع اًذا»

 اوعضو ءالؤه انع اودعبا . دئادشلا يف نيقلملا مكيديا اودم . نيمواظملا اودحلا ٠ رطخملا
 ذوفللاو راصتنالا ىلا انمكح هللاب وه يذلا يلوسزا ميلعتلا لصوي يكل ناسلا

 لوقت لق دبعبو « هماشلا دئادشلا نم: انذقني لسرلا 'ةماه-سرطب ةطساوبز

 00 10 هناا نإ هس اسالا فاق اذا نإ تانكي افددعل نير كدا ءانالا ناو

 3 نم لبق يذلا سدقملا ينامورلا مكس رك ىلا ىجنبلف ةاضقلا وا ةالولا

 ريغ ىلاعت هللا هبصن يذلا يسرككا وه ةناف٠ طبرلاو للا ناطلس ةصاخ ةمعن

 عيمج يوحن ةئيضم ةروص يلوسرلا مكيسرك لعج ميسلا عوسي برا نال عزعزتم
 ماا « فاصوالا

 مهنال ةكرالدبلا يف هناضق نم يلامورلا يسركلا ةسائر 526 عبارلا ناهيبلا

 يسركلا داصق نا ىتح ريوغلاو سولإاو ةيعمل "| قا مدنا نأ بجي اوعمتجا ىتم
 ا ا در را تردد نوي سا تارا

 ددحت نا الو. ةراطبلا بتارم يف ايش لدبي نا: ناطلس دملال نسل .ةئال انأت

 يسرك نم متم (ك يلامولا يسركلا بحاصألا سرطب اهءاقا يتلا قوف يسارك

 ةباجا ةئكاطناو ةيردنكسالا 00 1 يذلا ةينيطنطسقلا يسركد يلشروا

 ةرئاوتم تاملطب هنم كلذ نوبلطي اوناك نيذلا هباكحا سائلال

 ةلأسم نم رهظب اك لما جيئافم نودلقتم ينامورلا يسرككا باعصا نال اناث



 مس ٠ . ةعيبلا عيمج ىلع ناطلسلاو ةسائرلا ُهل ةيمور يسرك بحاص نا يف

 اباملا نكل عماجم ةعبرأ 506 دقعتأاو كولم ةعبرأ دولا يذلا سوبسانما سيدعقلا

 هيسرك ىلا هداعاو ةيمور ىلا هاعدتسا سويلوب

 اباملا هيلا ةداعاف هيسركسص نع هولزع نويسويرالا ناك فرتعملا سلوب اذكهو

 ىروع ام هبف ىرح ا سوبسأنثا فاح ىذلا ىردتكسالا سرطب بلا لك و :ىقدملا

 هيسرك ىلا هداعاو ماركألا ةياغب سوسماد ابادلا هلبقو ةيمور ىلا راس نيفلاخلا نم

 دصقو بآت ال ةلكل روطسن بهذ هبزع ءايالا ةمزح سوطب رودوأت اذكهو

 طخ عضو نا دعب الا هسركىلا هودري نأ اوعبطتسسي مل ةينوديقلخ عمجم ىلا لوخدلا

 هماقم لا ودرب اباملا نا هلمق ٍكئنمحو نوال اباملا 1 ْف هدب

 هدعباو ةينيطنطسقاا يسرك نع سوايفوات ةلزع ال ا ايضيا هلثمو

 انحوي لاح ةمجرت نم نيبتي اى كلملا سريداكرا ىلا ات 5شسوسنشوداب انانلا .لشرا
 نيذلاو ب ردعكتلالا كرط سرلشرا# يه ف اليات انفارأ مورلا دنع ةظوفحلا
 انحوي عم نيناوقلا فالخم هولعف اع يصقتسنا يبا ىلا انحوب دض ةعم اوعّتجا

 « لسرلا يف مظعملا سرطب سيدقلا 0 انل نا سودليفواثل نينو هريغو كريررطبلا

 نيسدقلا نيب ةعا عضرد ُهّيفص أب ضرالا ىلع مهسلا ديسلا يئان اباملا نا مث

 5 قرش ةعيبلا ةتلمشو

 هناف ةكراطبلا ىلع اضيا طبرلا مياافم كلام ينامورلا يسرككا بحاص نال اعبار
 نع متحي ناكص هنا اب ثلاثلا عمجملا يف ةيكاطنا كري رطب انحوي مرح ل هنا روكذم

 ةرما اوعفد لب «بسرك نع هولزعي نا ءايآلا ضفر سلريك سيدقلا مرجيو روطسن
 نيطسلاق ابابلا ىلا

 ىتش اًمْكد هوعد ءابالا نا ةينطنطستلا كرطب روطسن نع روكّذم كلذكو
 نيطسلاق ابابلا اوملعأ نا دعب اّلا هومرجي مل مهنكو روضللا نع عنتماف عمجلا رضحي

 ةلبم روطسن يطعي نا هتباين اياوتم ناك يذلا سلريك ىلا بنك ٍذئنيحو ٠ كلذب
 ةعببلا نيناوق عب نا ضفرو اهدعب روضخلا ىلا اذاف دشتريو قيفي يكل مايا رد



 عياسلا لصفلا رو

 ةينطنطسقلا ىسرك ىلع هراغ بصنرو ع هطحو ٍدئتقو هموهلف

 لزعو ةينيطنطسقلا ىلا هسفنب راس هنا ةيمور اباب سوطيباغا نع كلذك دروو
 ةناق ل ايابلا لعف اذكهبو ٠ سقلا انيم هضوع ماقاو هدعبأو اهيسرك نع سوميتنا
 . نييكيلوثاكلا ةكرش نم هعابتا عم ةعطقو ةلزعو ةيكاطنا كرط راصقلا سرطب مح
 هواسرأ سداسلا عمجملا يف ءابالا ةمرح الل ةيكاطنا كرطب سويرامم نا اضيأ مولعمو
 نسل | يف هتاماف نوتاغا اباملا 1

 ىلا ةرركذملا ةلاسرلا يف رييككا سويسانثا لوق مص اهريغو تاداهشلا هذه نف

 ديعب هناطلسو هلوقإ امماد لزي / ا يلوسرلا مكيسرإك روتسد نا » سكتيف اباملا

 ةيهولاب و مهاوما عج مييلا دريد مهيساركسح ىلا قح ديب نيمورحلا» نيمواظملا
 ةسمزالا يفو اننامز يف ىرج دق مي مهومرحو مهيلع اومكح نيذلا بدري ةيلوسرلا
 كرما علا

 يتلا ةماعلا عماجلا نم ةعيبلا عيمج ىلع يللامورلا يسرككا ناطلس تيشَتي اًريما ٠
 تاوابانا لئاسر بجومب هناف عماخا رابخا ن م مضاو وه مك هيعسو 308 لإ مالت /

 ةنايدلا روما د يرجي ناك

 قطني ناكح لوسرلا سرطب نا نوخرصي عبارلا عمجما يف ءاءالا ناك اذهلو

 وه سرطب نا كلا نيطنطسق ىلا سداسلا عملا يف اومتكحو .٠ نوال ناسلب

 سدقلا حور نغرا لثثم ناك الوقن نا نماثلا عمجلا يفو نوتاغا مل يف ملكتملا

 عمجي نا داراو 2 كل | ترام روزخ در دكسالا كارلط سروةسوند نا. لهالو

 فلس ام فالخم نوال ابابلا مرجيو ةينيطنطسقلا كرطب سرنايبالف مرجيو ماع اممتج
 ءاسؤرلا نيب عبارلا عمجلا 2 سولطاب يسركلا دا نذل م ةيضاملا ةنمزالا يف

 ةردنكسالا يسرك نع هولزءو هومزح مم مر اك هيمدق ىلع هوفقوا لب

 سوبطانغا لزعو اعمج مقيد سوروعسوي دي همشش نأ مار 1 سوموف كلذكو

 ةينيطنطسقلا يف نماثلا عمجملا دقعنا ةيمور ىسرك بحاص متشو هيسرك ىلع كلمد



 535-5 ةينوراملا ةفئاطلا ديب يذلا يكاطنالا ىسركلا يف

 ع

 هوورح اذهلو قمح“ ريغ عار هنا نيلثاق اًراكع هديب كسي نا ءابآلا هل محسن لو

 هس ىلل نوما اوداعاو هول زءو

 نامالا ةرغص سرطب لج حي 0 دمسلا نا مك هنا ئراقلا 3 اسل [.مر معو

 ةيبسللا كلاثو اهينذ "7 كلت كلك هقيبل زك را اننا ل كجم ماطعاو
 ةطاللا اوزيميو نائالا ا انكي يئامورلا يسر 3 ا نرش 3
 عماج اونو. لوبقلا 2 نم نم اول لالا قتس لوم الرق و ؟تاوزلا ن

 . ةنغل ا :صالاغ :قولوإلا ةاعرلا مه مه مهنا دحا 0 ناكالا راوس ذبل

 متلمفس ن ا ثآك ٠ در ىلوطف

 نماثلا لصفتلا
 ةنوراملا ةفئاطلا ديب يذلا ىاطنالا ىنرك ا.يف

 ةريغلا انمزات يسارككا عيمج ىلع ماعلا هناطاسو ةيمور يسرك نع انهرب نا دعب
 الم اهثريغ نود نييسرككا نيدذه نال ةيكاطنا يسرك ىلا حرشلا دم نا ةيحورا
 هيلع سلج لوسرلا سرطب نال انامز مدقا وه كاطن الاف لسرلا ةماه-سرطب مونقاب
 . ةيمور يل دهشتسا سرطب نال ةساّرلاب ةنم لضفا يلامورلا نكك ةزاركلل جرخ نيح
 0 تك اك ليزج باحت ميدقلا ذنم نييسركلا نيذه باحصا نيب ناكر

 ىلاهوزلا يسركلا نا » كانا ةكاطنا 0 يجنرفالا سودا ىلا ا

 ل اهناكلا لولا سرا ةاذو يسارككا رئاس نيب نم العلا نم ةمعش بلا هفرش

 ضرعت تناك الو « ميدقلا نم ةلسلستم ةدوم تناكة يكاطناو ةيمور ةفقاسا نيب هنا

 ةيمور يسرك بحاص دي ىلعالا ضقت ل م ةيكاطنا كريرطب ىلع ةرسع روما

 ساريكسم نيب ةموصخلا تثدح نيح سدقلا تتب كريرطب لانيبري دهشي امك
 يلوسرلا مسلا نم » الئاق سسفا عمجم يف ةيكاطنا كرطب انحويو يردنكسالا

 كَ



 نماثل) لصغلا) سوسو

 يلامورلا دي ىلع أدبا هسا ياطنالا يسركلا ناب ةداعلا ترج دق ميدقلا ميلسَتلا نمو

 ميوقلا نامالا يس يكل هلل نم ةنانعب كلذ ناكو هماكحال 0 هملا هروما مفريو

 او لا اشارت رك | نانا هكاطنإ يسرك ى لع ةسائرلا اما ٠ قرشلا دالب يف اظوفحم

 اهب متحت بابسا ةفئاط لككو اهعزانتت
 ةئاوسمح ةنس ىسركلا اذه ةسائر ىلوت سوريواس نال ةيقاعبلا ةفئاط الوا

 ك0 ل ان نا معزو ةنامالا ةحضص نع فرحنا ام ةنكك ٠ برال ةرشع يتنثاو
 مهيلي نمو انيلوي مث وراطف مث سيكرس ميهيلع اوماقاف هتلاقمل نوعباتلا اما ٠ ةنع لزع

 هدعب ةسائرلاو ةقطرحلا يف

 يف اوعمتجا نيذلا ءابالا نال هيلع ةسائرلا اوبلط مهئاف ةنراوملا ةعاج اناث

 معز هذال ةكاطنا يسرك نع سويراكم اولزع ال ةيننطنطسقلا يف كانا ممجملا

 ةسماخلا ةئسلا يف ةلجا ىذق او سونافاوات هناكم اوبصن ريغ ال ةدحاو ةئيشم انبرب نا

 مهيلي نمو سوررك هتخا نبا مث نورام انحوي ةنايدلا ةحصو ةيكرطبلا يف ةفلخ
 بهارلا نافطسا كلملا ىماب ةيكصاطنا ةيكريرطب ىلع اوماقا نيح مورلا املأ

 نع رار ةناينس هس كن فل هدعب اذ داح نيذلاو

 ءارماو اكوام مهلل اوماقا مهناف ماشلا دالب لحاوس اوكسحام ام حيرفالا 8

 ةناعست ةنس كلذو دسملاو حورلا ةسايس صخي اب مهنوربدي ةفقاساو ةكراطبو

 ماع عرد هل لسراو ةيمور اباب ةتنثو ةيكاطنا ىلع اكرطب سودزرب اوصنو نيعستو

 .مدرلا دالب ىلا اولقتنا مث ةنس نيسمخو ةثم مهتيالو تمادو ةسانرلا

 يكلو ٠ لوقلا مدقت اك للم ثالث دب يف ةيكاطنا ىسوك ةسائر ترقتساو

 مسا ىلع سرطب ماب بلت ةنراوملا كرطبف مهنامسا دييغت ىلع اوقفتا مهتكراطب ريق
 يكلسلا اماو . سرطب دعب ثلاثلا سودطانغا مساب ةيقاعبلا كرطب و ٠ يسرك بحاص
 اوماقا يلامورلا يسرككا باحضصاو . لوالا فرملا رّيغتي ال ثيحب رثآ مساب هسا لدبف

 رخآلاو ةينيطنطسقلا كرطب مهدحا اوم ٠ قرشلا ةكراطسب مهوبقلو ةيمور يف ةعبرا



 معو ةينوراملا ةفئاطلا ديب يذلا ياطن الا قساكلا ٍق

 اونوكسحي مل ولو ياشروا كرطب. عبارلاو ةيكاطنا كرطب ثلاثلا» ةيردنكسالا كرطب

 !اهلاتكا# وشي نيكس
 بقلتإ نا اباملا نم اويلط ةينامورلا ةسدنكحلا ةعاطلا نمرالا ىدا ال اريخاو

 نوكش يكل هذه لسشم ةسائر نا ريغ. كلذ ىلا مهبجي ملف ةكاطنا مساب مه

 ةثالث طورش نم اهل دبال ةششقح

 عم ةفالخلاب الاصتم اًديدج يبمرككا ىلع راتخلا كرطبلا نوكحي نا لوالا
 قاعي ماسلا جرد لاصتا فلسلاب مم كفكاطا ن 1 225 نيذلا ةراطبلا

 ةساجلا

 يسركلا بحاص سرطب ةفيلخ نوكسورل نامالا ميحص مدقتلا نوكي نا انأث

 عدبلا اون نيذلا ءاسؤرلاو .٠ ةفالخلا ميدع س سراملا دوعلا نال ميلعتلاو ألا ةماهتساب

 اهدالوا ةكرش نم مهتعطقو ةسائرلا نم ةعيبلا مهتلزع قاقشنالاو
 ماو للا يسركلأ ثيح ماشلا دالب يف اًنطاق سيئرلا نوكي نا املا

 ةعبتتف اهع“اب اهوعدبو ةفطاخلا بائذلا نم اهظذح يف د برلا فازح ىلع ًاسقر

 أقات كرميلا نئرطب ىصرا:اي2 © يمنع نا فاح عر »سولت كلا لونك
 بسككالو رايتخا نع لب دارطضا نعال اهل نيدهاعتم مكيف ىتلا هللا ةيعر اوعرا »
 )6 ةضران الاغم نرك نت ليا ثاريم ىلع طلستي 0 حايتراب لب سيسخ

 نم نود ةنراوملا 4 ةكراطب يف ةعطقنم ريغو ةرفوتم اهريغو طورشلا حاتم نأ لاعاأو

 سدقملا تدبو قشمد اوكلمو قرثملا دالب ىلع مهشويحب اوجرح ال برعلا نال ماوس

 ةئاتس هعمل هارا ةريغلل نيتسسلا ةنسلا يف لصوملاو ةيكاطنا ربو ةريزلاو ةيردخكساو

 درإب و يجرس مرح ؛ هنفو ةينيطنطسلا قى .ىضدامتلا عمجملا ماثتلا ناك برلل 07

 لود ناك نال ةكاطنا 00 يراكم لزعو ةينيطنطسقلا ةكراطب س

 ٠ ةيكاطنا ىلع اكرطب سونافاوات هناكم بصنو ءريغال ةدحاو ةئثيشم انيرا نا 3

 0١) ١ سراب 5:8



 نماثلا لصفلا 0

 مس تمسح سس ح22 مسلسل 0 تت

 اندوب سوريلكالا ىضذرب هضوع ميكا هتسائر نم ةسماخلا ةنسلا يف هلجا ىذق الو

 هنا سوير اوك اهعبط يتلا ُهَتصق 10 هللا سأر نورام ىعم لا نوتاغا نبا

 يسركلا بحاص نم ةسائرلا ماق عرد سبلو ةيكرطإلا يف تنثتو ةيمور لخد
 ةريدلت نم ني رثك درد ىئراتلا مسولا لياحلا رخذ هكا انظالا عجرو يلامورلا

 مورا 3 ببسبو 2 نيسممو ناعيط از كف ل ةنامالا ىلا ىراكم

 !اداهطخا هيلع اوأ ثنا يلامورلا يسركلا بحاصل هتءاط نم اوؤاتساو هتناما اودسح

 كانه نمو يصاعلا رهن ىلع ينل كررام راف دلل كلل اااه ل
 لا خلا هرم ردخب يذلا ىص 1 لايخلا نم هدودح تناك يذلا نائل لمح 0

 روض برقب نوعرقلا يف لصي ىذلا يلاطبللا رهنلا بوتللا نمو . ةيكاطتاذ هامح ىلا

 ةتللكرالو ةرازر 6 رقت لا كانشر ءهتادب لك يحوي كرطبلا حربد 5

 كرحلا عيمجب يلامورلا يسر ل بحاص ملعاف ل اهلها | 0 ةك اطنا برعلا

 ةدساأفلا 0 باككا ىنجتي نا هل الثا باوملا هانا هروش كك ندا زشل

 نع هرغ* يف يءالقلا نبا ليئاربج نارطملا لاق امك نانبل لج يف ةماقم لسحيو

 . نوتاغا هوبا ةكاطنا نم٠ . نوناقلا يف ام ملاع ناك نورام نع ربو عجز » عماجلا

 . ملس هماءو لاندركلا عم ملكتو سولبارطل اج ٠ ناك دق نابرسلا 0 كل

 هلوق تنثو ٠ هرامخا اباملل لاق ٠ راجيالا يف ةيمورل هذا . مّلعم مثاف رطاش ه

 ةسقاعملاو ةيكلملا بح لاق . رذحتتل هاصواو عرد هل ىطعاو كرطب ة<رو٠ اس

 « راتخلا اذ تام يح رفكت ٠ ةيعر كلل نوكي نانبا لمج ٠ ةيطبقا

 هانا سرا سم كل يس يف يف سورركهتخا نبا ماق انحوي كرطبلا دعبو

 هاا ريخ يف رز وه اك ةسا درلا مات عرد ةنم داو ةيمور اباب ةءاطو ناءالا ةدصو

 يكاطنالا يسركك١ كلم نا ىلا 0 كرطبلا كلذكو ٠ هركذ مدقت يذلا

 تبثتلا ايف باطي تابادك يلاثاا سونابروا ابايلا ىلا لسراف ىسجرطلا فسوي

 تا ا ا 7 ا انواع نينار ىؤتلس نذل لكم ةدجتلاز
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 نوععتو ثلاثلا سوطسدلات نم ىلدحلا بوقعيو عبارلا سوناجوا نم يجاذسا انحوبو

 نيروك ذملا تاواباملا ةيوجا نم ممضاو وه ام ىلع مثريغو رشاعلا نوال نم ناسح نبا

 نيبو:ة ةديس ةنازخ يف اذه انتقو ىلا ةظوفحلا مهلئاسرو

 يف اريك ايم عمج مث هبلط بسجم تيبثتلا سونابروا ابايلا هيلا لسرا دقو

 اولزنو نايل لمج ىلا شودملا مدق الو ةسدقملا ضرالا صالخ لجال تنومرالك

 رب# امسح ةدوملا لئاسرو اءادهلاو عادات +1 فسوي كزطبلا ميلا لسرا اةرع ضرا

 أاولسراو اكرطبو 7-5 هيلع اوماقاو فيرشلا سدقلا اوكلُت الو ٠ ررص فقآسا ومليلغ

 يعالقلا نبا ىور 5 يسجرملا فسوي كرطبلا ذفنا ىراصتلا دالب ىلا رئاشلا
 كربلا لباسر عم ا أملا هل دفناف هسمور 1١ هذاضف

 اممرا ةيككحرطبلا ىلا ىقترا ىت> ىرحلا اذه 1 هوفلخ نيذلا 0 2

 اياملا هدقع يذلا عمج هلا نضحو ة ةسور ىلا ل م عستو نتئامو فلا ةنسو يىيشمعلا

 هاطعا نائبا لمج ىلا هعوجر دنعو ٠ نارتال انحوب رام ةسنك يف كلاثلا ايخز

 0 رخآلا نوناك نم يناثلا موتلا يف ةرشع سهو نيتئامو فلا ةنس خيراتب ةلاسر

 مكلسقنو ةمحلا بجو م ىلع برااب مكتضت# ءانالاو ةوخالا 5 منار 70 اذكه ا

 باكا اذهبو انتيامحو بوطملا سرطب“ ةبامح تحن مكعاتصا يف يلا سئاككأ مم عم

 ددعلاو دامحالا باث نومسلب ةنراوملا دودح يف نينطاقلا ءاسّؤرلا نا ص اشو درو

 رومالا عيج يف ةسمور ةسكي هتشنلا 4 اودهتعيلو ٠ نيياتاللا يز ىلع مه ةقفاوملا

 ىضذتن» ىلع يو اهوكذب انس يتلا ةفقاسالاو ةنراطلا لات تش اننا مث >

 هللا نم !متسائر يلوا كريرطبلا خالا اسبءا كتسينك حوناب ةديسل ٠ ةسائرلا ناطلس

 يرشب ةبجو ايسا رام ةينرطم ينعا ٠ كنوفلخي نينللو تكل نوعضاخ مثو ىلاعت

 هذخلات ةيربطلا ةمدخلا ماق نيضتلا |١ عردلاو ٠ ةقرعو وفرفكو نيعشرو ةرطينلا ةيفةسار

 اتداَف ٠ عنام ريغ نم اضرلا ىلع اج جاو ةكاطنا كرطب هانا كيطعيو ةداعلا كرا ىلع

 :_ دكا يف كلبق اوفلس نيذلاو كلا تناك يتلا ةيداملا دئاوعلا كلل تنثن ني



 نماثلا لصفلا ماوس مج

 « كنوفلخي نينللو كل امن يلوسرلا ناطلسلابو نآلا اذه ىلا . ةكاطنالا

 ام ةئراوملا ديب .ىذلا ةكاطنا ىسك نا وهو هاتكذ ام تاثال ةءافنك اذه يفو
 ةسينكسصلا عم اًدهتم ابا ّرتسا دقو ةيكاطنا برقب نانبل لبج يف اًميِقم اًمئاد لاز
 نر ا ا يسرك ءاسؤر نم تيبثتلا نوذخأب هباحاو ةينامورلا
 كرطبلا عردلا 0 م ايخز ا اءاملا !ذايلف [ميحص اذه ناد نا هلوقي دحا ضرتعا

 ملعاف ٠ يجئرفلا ا ا بنك لب ةيمورب نيناوقلا بجوم ىلع امرا

 ةيراخلا دئاوعلا كل نوتنثم اننا » لوقي 0 باتكلا نم مضاو كلذ ببس نا

 ناطلسلابو ٠ نآلا اذه ىلا ةيكاطنالا ةسينكلا يف كوفلس نينللو كل تناك يتلا

 « كنوفلخ نينللو كل همه: يلوسرلا
 ةكراطب نو<2 اوناك امرا كرطبلا اومدقت نيذلا ةكراطبلا نا نيب اذه نمو

 هبش ىلع ةيمور اباب نم تيبثتلا نوذخأب اوناكو ضيا حترفالا ةلود يف ىتح ةيكاطتا
 هذه تنث دقو ٠ مهعم ةبقاب تالجلاو سورك هتخا نباو نورام انحوي كرطبلا
 21 يذلا تيتا باتكحص 0 مضاو وه ا” مهوفلخي انزل مه 2 دارتسلا

 ايمرا فلخ يذلا نوعمت ىلا عبارلا سوردتسكلا
 دع سونايردأ » الئا ىلدحلا 0 ىلا سداسلا سونايردا كف تادكو

 سوي دوغيرغ بك هلاثم ىلعو « ةيكاطنا كرطب سرطب مركملا خالا ىلا هللا ديبع
 ايخزو ٠ هريمع نبا سجرج ىلا نماثلا سوناب واو يفدهالا انحوي ىلا رشع سماخلا
 ل مركز لا كلا دك © لا سرر يكل و ١ ىروفاعلا تعسر ىلا رجالا
 عنام ريغ نم انتراقح ىلا

 ينارتاللا عمجلا نم سماخلا لصفلا يف ايخز ابابلا هلع اه اسر كلذ شر

 ٠ ةممور اداب نم ةسائرلا ماع يوتحلا عردلا وليم نأ ميلع قرشلا ةكراطب نا وهو

 نال وهف يجترفالا كرطيلا نم عردلا ذخأب نا ايمرا كرطبلل هتباتك ببس اماو

 بلطو هربخا ام بجوم ىلع ةيمور ىلا لخدي نا لبق تبثنلا هل لسرا ناك ابابلا
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 سب نسل يحسب جبس ل ص سس سس نس

 عردلا هعم تناك يذلا لوسرلاب قلب لة ة[..مور لخد الو ه سرطب لاثدركلا ة هنم

 هيلا لصو ناك ةنال ىجنرفالا كرطبلا نم هذخأب نا هل بنك اذه لجا نم

 هللا ةعبب ةسايسب مهامها ةّدشلف ميدقلا نامزلا ذنم ةيمور يسكر ابحا اماو
 دئادشااو ملاظملا اهلاةحاو ةعاطلا يف اهتاش لجال ةنراوملا ةفئاطل ةليزج ةبح اورهظا

 مي ميسا لئاسرلا نم رهاظ وه اك اًرجنو ارب مهنع ةديع يكد
 انوي كرطبلل نماثلا سونابروا اهذفذا ىلا ةلاسرلا نم الاملق نآلا ركذدلو

 باريش نم تاغ امون ناثالثا ىف نيرشعو ,سمحو ةناوسو فلا ةنس يلدهالا

 اهريغ نع ىنغ اهفد
 يك اطنالا كرير طبلا سرطب مّركملا خالا ىلا »

 ةيلوسرلا ةكربلا» مالسلا نماثلا سرناب دوا
 هدب دم يئابلا ودعلا نأ واو صقني مل نانبل دحمو لمرككا لامج ةتبلا لبذي م

 هذه ةفقاسا راسو يكاطنالا د كريرطبلا الا اهيا متناو ٠ هفئاوط عيمج ىلا ةفطاخلا

 ربطلاو يلوسرلا يسركلا يف بوطملا سرطب ناطلس 0 (متنهكو ةعستالا ةيعرلا
 دقس نا هيلع بجو مكتاما قاقحتساو مربص ةرصن فصي نا دصق نمو يللامورلا
 ىلع تضافاو نادلبلا كلت يف اهاف تح دق محملا ناف ءامسلا نم ليلاكحالا
 ضعب بلقناف ةيداملا ملاعتو ةماس تاناضيف قرشملا يحاون يف يذلا برلا مركسح
 نينم ْوملا ريغ نآلو قينابقلل لزاتم ىلا ةكناللا سدارفب هبشا تناك يتلا تاهجلا

 ةولساب ىرخأ ن + نراتاقي عدملا لهاو رفخححلا فيس مكيلع نواتسي ةهج نم

 فصاوعلا دب نورد“ نويهص لج لاثم ىلع متنا مكصاك ةناطش ةرداغ

 ملا « مكعزعزت نا ىرقت ال يتلا
 ربخ يف رركذم وه اك ةيلانيدرككا دحا امئاد مهلا نولسيريي تاوبالا ناك اذهلو

 ماشلا سلبارط ةنيدم يف هب عمتتجاف الانيدرك هيلا لسرا ابايلا نا نورام انحوي رابلا
 ةيمور ىلا ةعم رفاس كانه نمو



 ماكل لصفلا اياب

 ةهدشمسسس سس سسسسللا مدهتللمللاا حابْلعسعسلا امس سلا مس يي بس سس سس سس سس سس سي نس سس ا  اتبسسل سس س سسا سسساس

 سوالقنا بلغت الل هنا قدصلا تاشش نع هباثك يف يعالقلا نبا ركذي كلذك

 سوسنشونا اباملا ذفنأ هللا ةعبب يف قاقشنالا عقراو ةيمور يسرك ىلع رشعع يناثلا

 تالاح نم يذلا سويروغب رغ كرطبلا ىلا نيثالثو ىدحاو ةنامو فلا ةنس يف يلاثلا

 ايخز لوقيو .بلغتملا مساب ال همساب زركيو ةعاطلاب هل مسقيل ومليلوغ لانيدركلا
 سرطب لانيدرككا هيلا ذفنا هنا اممرا كرطبلا ىلا اههجو ىتلا هتلاسر يف ركذي كلاثاا

 0 48 سوبروغب رغ ١ املا كلاالكرو ةيمؤرب ممجما روض 0 دو ' داقتقمل

 يف ىلاثلا ممجلا يف عرش ا جترفالا ركسع عم ماس ل دالب يف يلر دق ناك يذلا

 00 0 لايناد كرطبلا ىلا الاندكا دفذا داعمملا ضرا ذاّمنا لجال نودغل

 تاوباملا نم هريغ اضيا لعف كلذكو نيثالثو ىدحاو نيتئامو فلا

 مالا نيب ةتّتشم ةسينكلا هذه تراصو قرشلا دالب نم جترفالا مزهنا الد
 باصحصا ةرب اوتم تاملطب نوروتلسي اهؤاسؤر ناك حجباومالا نيد ةئيفسلاك ةس رغلا

 0 ا مهلا اولسرا دقو مهتانعب مهو دهعتي نن ميلئاس ىلاموزلا يسركلا

 يف سدور فقسا ايردنا صصخ عبارلا سيناجوا اباملا»و ٠ سيسنرف سيدقلا نامهر

 هيلا أتلا اذا ىجاملا انح كرطبلا لئاسم ءاضل صرإق ةريزج

 ايردنا دصت» نا 0 بوعي كارلا ىلا سماخلا الوقن ابالا بنك كلذكو

 دصا عبارلا نير سرك ا انلا ةللمسلا ةساسما ليت نامل ةوزوسلا, تفز روكذملا

 لسري نا هيلع امجوم اًةنومصتشت يف يذلا سمنرف رام نابهر سئر ىلآ هرءاوا

 لبج يف ةنراوملا كرطب ةرايز ىلا ةسادقلاو ملعلاب نيروهشم ةنهك هلمق نم ةنس لك

 نارا ل ةالا كنا فلارل كيدمان انقر ليطتقتم ةطرالا تناكساملا هئنكي "نان
 ةكحراطبلا بوصتسا دالبلا ةغلب نيفراع ريغ قيرط يرباع مهنوكك ةليلق ةفئاطلل

 نم دلوتي يذاا رطخخلا مهنع اردعبيو نامالا ملعتب مشاباعر اودشري يكل نوفلاسلا

 ةيواخلا ةينيتاللا ةغللا ملعت اوررةي نا ةقطارحلا بنك ةءارق نمو ةبيرغلا ممالا ةطلاخم

 ةيعيبطلاو ةيهلالا مولعلا ةفاك



 موا ةينورأملا ةفئاطلا لو يذلا ياطنالا يسركلا يف

 ةءاطلا ىدٌؤل فسوي يروا هلوسر يدا نوع كرطبلا ذفنا ام دنع اذه
 ةنابرسلاو ةيبرعلا نيتغللا يف نيريمخ سايلا مساب نيباش ُهعم ذفنا رشاعلا نوال اباملا

 ازوغب مل اسمهتكك امهعوجر دنع امعش ةدافا نم اكمتتو ةينيتاللا ةغللا اهلعتمل

 ش را ةءاغلاب
 هابا اًلائاس ثلاثلا سلوب ىلا بتنك ةفلخ يذلا يراكعلا ىسوم كرطبلا نا مث
 ىلج يف ةينيتاللا اوسرديل ةتس هنامهر نم لسري يك سدقلا رابدا سيئر 2

 يلط ةديدع .ثالاسارمو. ةيزج باهت ديرو ءاضيا عضناللا يزسلا انه قكر ناب
 طاا ىلع لضفت نا رشع ثلاثا. سونروخرُع اباملا نم يزرأا لايم كراطباا

 " هتساد# كنادق نايقلا ىلع لمخلا ةيموز. ةكئتم فل اا وم كد حالا
 منن امنع ردص دف ةريغص تناك اهنا ولو ةسردملا هذه نا ىلع ٠ هلؤس ةباجا
 كوالا دع نيحارت اوراص مه مجري نم ىلا نيجاتحم اوناك نيرذلا نا ىّت> ريك

 نمو ةينيت اللا ىلا ةيقشلا تاغللا نم ةقيتعلا رافسا اولقنو يللامورلا يسركلا باوداو

 تاجردلا ىلعا اوغلب نائالا دعاوق ةفرعم يف نييما .اوناك قيدلاو» ةمرعلا ىلا ةينتتاللا

 ةدايضملا ءارالا اومدهو ربادملا ىلع ةظاءولاب | ردك ناؤزلا نم تكا اند

 .ننكلا ةعاط ىلا ءابرغلا نم نيريثكح اودرو ةديدع تادلمم عبطلاب اورهشاو

 ةعماشسا

 سرطب ناعا صقن, ال نا بآلا لأس ميمسلا درسلا نا يك هنا اندنع ققحت دقو
 ةممور وسلا يف رهدلا رخآ ىلا ةظوفحم هتذاما لعج هتمحر نم ةصتخم ةمعنب كلذك

 صالخلا انممو ناكإلا ةناوطسا امهدحا نوكمل 4هونقاب سرطب اههلمج نيذللا ةيكاطناو

 ىسركلا ثسح نم اما: صل نم لك قرشلا دالب يف رخالاو برغلا دالب يف

 10 هنا ولو يي ؟ طنالا اماو . نا يالا ينب ةنالو تحن هنا مضاولا ن :رث ىلاموزلا

 وهز مهعم انضم ائاد لاز ام هنا ثتاوباملا تاللسأر» نم نهرب دف ةمرغلا مالا

 كلا تاح نم هد رهاظ ما كلذو قرصا دالب ف نييكلاوتاكلا عيج ميو لم

 اروي



 نماثلا لصفلا موس

 نانبل ليج لحاسو ليبج ىلا اهيف نونطاقلا حنرفالا رف ةيكاطنا ةنيدم نويرجاملا
 سنربلا سودنعر نيبو سدقلا كلم 0 نيب فالتخالا عقو ان كلذكو

 سيول سيدقلا اذكهو ٠ ةنراوملا دنع الا أم اودحي ملو مهتعامج تتشت سلبارط يف

 ىلا رص نم اوب رهف مهئاطوا ىلا ةدوعلا نع هعابتا زمت ءادعالا يديا يف عقو امل كلما

 نومهوتي نوريثكن اك ىتح ديزم هيلع ام داوتو باحن يف ناقيرفلا ناكو نانبل لبج
 ركسع نم ةقرف مهنا نورخآ مثرتو دارفوغ هداق يذلا شيخا نم عرف ةنراوملا نا
 فصوت ال تاقشمو ابو> ةفئاطلا تلّمحا ةطلاخلا هذه سسبو . كلملا سيول

 تداب تناكك قرشلا دالب يف هتناما ظفلل اهقس نا ءاش يذلا هللا ةيانع الولو

 نيدلا رصان ةتطاسلا تل“ ىلع سلج نيعستو ثالثو نيتئامر فلا ةنس شو

 ءاسؤر عبمج ىلع ضبقلاب 3 أما زربا جترفالل هتضغب ةدش نمو نوالق.نب دمحم

 نم لئماربج كل رطبلا لتق مع دلا كلت فن قد منج فراصنلا ةنهك

 لبج يلاعا ةازنل لجارو سراف نيب افلا نيسمخ زهجو ٠ سلبارط ةندم يف الوح
 3 رما يبسي نم لكس دعءوو 2 لاصئتساو مهيرح يبسو مهلاوما بهنو نانبأ

 اًرانيد ىطعي' مهنم سار رضحا نمو اكولمم هل ةكرتي ابص وا ةيراج هل اهكرتي هنا

 توريب ريد سئر ناوحارف بسب نيثالثو عسنو ةناعبراو فلا ةلس يفو

 ةيدازلا يف ةفئاطلا نايعا نم اريثك اولتقو ةيكرطبلا يسك قوفيم ةديس ريد اوبن
 مخاوما اوبلسو

 وحب صربق ةريزج يف مهنم اواتق نيعبسو نيتنثاو ةنامسمحو فلا ةنس يفر

 تناطا مدعو ىو د نع اشرصا ررمالا نم [ريك الخ ام اذه ٠ انلا نندلث

 رومأ 2 مهم د ا ماشنا هال انرزا دالب نم راكلاو لصانملا مدقو دالملا

 دالبلا هذه يف نولسرملا كاسي ملو ةنراوملا ةنهك ىوس نيلسرملا مودق لبق نيدلا

 اهنوقّرفن و سدقلا تالاو نررمملا ناد اوناك اهتكراطب نمو ةنراوملا ةطساوب الا



 7 ةينوراملا ةفئاطلا ديب يذلا ياطنالا ىسرك ١ يف

 لثم اًضيا قرشللا نادلب رئاس يف لب طقف ةيكاطنا ةيشربا يف سبل مهتعاج ىلع
 اهريغو ةيردنكساو نيطسلفو مياشرواو صربف

 رب يف ةيكيلوثاككا فئاوطلا رئاس لب مثدحو حنرفالا نوري ةنراوملا نكي ملو
 الا نوجوزتيو نوبرقتي الو نودقعي اونوكي مل نوعئاطلا نمرالا مهءاج ا1 ُةناف ماشلا
 نم مه نكي مل قيضلا تقو مهؤاسؤرو نابرسلا كلذكو ٠ ةنراوملا ةنهك يديا ىلع

 سمالا زرب امل نيعستو عبراو ةئاتسو فلا ةنس يف هنا ىتح . ةنراوملا سئانك ىوس اج“

 لذبو هلزتم يف مهلبقي دا هتيب مهلخدي نا دحا لك امنام اءايلا ةنهك داهطضا يف
 سدقلا تيب ةنيدم ةمدخ يف نييمملا نييكلوثاككا اواخدي يكل مثدوهجم مورلا

 ةلج نم ةنراوم نحن افا اولاق نيدوكصذملا نال كلذ اوعيطتسي مل مهتعاط تحن

 مل سرطب لجا نم هتالصب ةناف هعش صالخي هتيانع ىلع هلل دمحلاف ٠ ناطلسلا اباعر

 ةيكاطناو ةيمور يف امهماقا نيذللا نييسرككا ىلع لالضلا أرطي ملو نايا صقني



 سادقاا مداخ نهاكلا ضم أميف

 ةنهكلا ابل احل نع ماكتن الأ انيلع بحر تريك تتارع نع نال < اهارلعت

 لوصف ةعسن ىلا حرشلا اذه مسقنو

 ادن نيكل ناصخ كل دذوتو 0 ل نرألا لحنلا
 نا نود نم رارسالا مع نا نداكت زوي له يف يلاثلا لصفلا

 اهوانث
 أعم ةثالث وا نانهاك سدق, نا زوي له يف تاع انا

 ساّدقلا ةمدخ نع عنتمي نا نهاككا ردقب له يف عبارلا لصفلا
 م ريغب اهلك هتايح

 ةنسح يا ةبارج ذخأب نا نداكحالل زوي له يف سماّكا لصفلا

 ا

 ةمدخ نع نهاكحلا عنمت ةتيمملا ةئرطخلا له يف سداسلا لصفلا

 ادق

 ناكَو ُةماقا اذا اللعاف نهاككا سادق نوكب له يف عباسلا لصفلا

 ةفطره يفوا ةئيطخ ُْف وأ مرح تت 0

 منت امهريغو مهضضملاو ةبادطاكةيندبلا ساندالا له يف نماثلا لصفلا
 سافل نم نهاككا

 سادقلا ةمدخ نع نهاككا منع روطفلا له يف مساتلا لصفلا



 م-بو طقف ةنيكلا ناص# هعيزوتو برألا دسح نا ف

 لوالا لصفملا

 طقق ةضيكل ناصدت هعيروتو بد رأ) كاسح نأ ف

 ةقيتعلا يف نيبارقلا ةمدقتل هنبو نوراه راتخا الل هللا نا سدقملا باتكلا ىَذِ

 تاي مهسدابو رهاطلا بطلاب ميه و مهسوور ىلع هاد ب ناب ىسوم سمأ

 فنك لو 1 مهربغ نود نيبارقلا يع مهملسيو سدعلا تدب 1 مهاخديو ةماركلا

 - 3 نييك ل 0 مار يبنجا ها 8 طاق اًرما 8 7-0 اديب

 لقب غر ر> 5 ىو 4 مدلح ل نوراه تو 0 اذكم ا لجد 3ع هللا

 ِ 3 مسرأا كا لع هذا موش ن 7 صلخملا ءا حك ىلا هترذ ىعو هيلع 0 نه

 هددسح ميدعت 0 دقت حا لك كرير 9 لكك اننا 7 هنأ را ةقدقلا

 ةسادقلا ىبكلا

 يف خويشلا ةسمامشلا نا مهغلبد ةيقين يف راهطالا ءابآلا متجا نيح كلذلذ
 ثادحالا سوسقلا نوبرقيف ةسدقملا ةعيبلا دئاوع ةمرح نوكبتني اونك نك امالا ضعب

 رشع نماثلا نوناقلا يف اورءأ سيسقلاو فقسالا لثم مهيدياب نوبرقتي اوناك مهضعبد

 نا هل لي فدك نابرقلا سدقب نا هل لحي ال يذلا نال ةئيدرلا ةدافلا هذه لذ

 ةرهاطلا 31 بس | لمسح ةحسد نوبت نيدلا ادق بار

 نيدلا لسرلاب الخ هاديسح - نا دارا ل برأ نأ رهاطلا لالا رك ذر

 لحخدو ل رزوعلاو حاوملا 1 وكلم رثارس مه رهظاو نلمس ا مهدملت نق ناك

 مهاطعا | م دنئعو 2 همدو هتامسوح سدق مماماو ةسودهصلا ةيلأعلا ىلا مس(

 ناح ل يوكذا اذه أوعنصأ 0( مه لاق ناعالا يب ىلع هعب رونو هس دهن ناطاسلا

 جيسسلا مالآ ىلع هريم يف يجورسلا'بوقعي لوقك « يب
 ىموبو ماع. | رموص ١حوبحد بح هوب ازدمدح ىعأ ردم



 لوالا لصغفلا م”

 )١ هبح اصول. اصقدم هب !!ةيويعحو
 [ينحم هرما نوكيل ةيفخ نكك ةينالع ناطلسلا اذه يطعي نا هللا دري ملو

 ىلع رئاتسلا اولمسي نا ءدبلا ذنم ةنهككا مّلست كلذلو 0 هننب اظوفحتو
 تي نس دفتر نأ نع كلالد اب كارتسالاو .رارسالا  سدتت ادع :تاوالا

 ا ا

 رهظ نيح ةلمكو ناطاسلا اذه رهشا ت تاومالا نيب نم عوسي ماق نا دعبو

 مههوجو يف متن مث. « مكسأ | نا بآلا يناسرا ايك» مهل لاقو ةّيلءلا يف لسرلل
 مهاباطخ متكسما ن هام مه رفغت " مهاباطخ مت مترفغ نم سدقلا حور اوذمل » الئاق

 9 8 تاغ

 مهلمك مهيلع هيدي عضوب و مهكرابو هيدي عفر ءامسلا ىلا هدوعص لاح يف اريخاو

 ات رلازو هنيكل امر اسر نلت اوهام دل عضوب اضيا مثو .٠ تونهككا ةجرد يف

 عضو هللاو ٠ العلا نم يمص ةفيرشلا بترلاو ةلماككا اباطعلا عيج ناف اذه انموب ىلا

 . نورال ةهو هدي عضوب ىسومو ٠ هردق ليلا ناطاسلا ةحنم ىسوم سار ىلع هدب

 انحوي ودلول ةحنم يذلا نهاككا ابرك ىلا لصتا ليج دعب البيج نوراه نمو
 عضي نا نماكلا ا را نسا للحم 0 يك ميسا ديسلا نا مث

 مونقان َىح دق ناك ب آلا هللا نال كلذ ىلا امنا ناك ةنال سل هسأر ىلع هدب

 ازال ل 20 بديلا ىببا وه اذه » الثا سودقلا ةحور هبلا لسراو ترهاللا

 ةليككا ةماسز يف ساشلا وشي م نموا ةعيبلا يف نوبقاعت نئذلا نيب ةقرلا ماظن

 اعوجم >>> هبرعأ محلو تييهؤويب *>+ اضف اذه

 هب اوُعَأي يك ًالاثم ةنيكلل مقيو هذيمالت ماما نّمكي ربملاك فقو : ةمحرتلا ١(
 م”م» ٠": انحوب (و رتأو ::  انمحنؤب '( 9"
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 سا طقف ةئيكل !١ ناضام هفيزوتو بزل) دسح نأ"

 ”بتنجحوب محا مدحما او ١ يفؤوبأ >>. هبصعم اعود و

 اكمال بح نبم ينمو ٠ نحم 200 ردعق لس وم

 اديو نوبه . !!.هنوبحو لجقو يوحد هوصصه اميرح

 هعيش لمليجوم !نبه .٠ اعمرم اسححح يا هع |!هينوبحو

 )١ الدم ؤفحم يدأو ىهبموماج ]اح

 تونهكل١ ةجرد ىلا دحا قري ال نا ةسدقملا ةعيبلا تبجوا بسلا اذه لجالو

 عضن دئاحو ٠ مول راغب ةساقلا مدخ ةداو ةيكحف اعذو" ىلتم هنأ هل "0 مام

 ه«بطعب نا هيا 2 هزهدي ولا ةوعد فو ٠ ةفيرشلا ةجردلا ىلا ةعفزو دللا هيلع

 0000 3 برأ دسح يش يتلا ةلماكلا ةحسذلا هل مدقي ذأ رايللا ا هضم ةفدع

 نيئمْؤلا ةدافال ندملاو ىرقلا يف اهب فوطرو ةعببلا يف اهحيئزيل هسأر قوف رارسالا

 ةايلحا زبخ بععشلا ىلع عّروي نا هرمأنو ديلاب ةسدقملا رهاوللا ةملسن مث
 هذه ىلا كلصوا دق هللا نا بيبملا اهيا نآلا ملعا » نيلئاق هيصون اًريخا

 ةمدخلا هذه ىلا تعفترا تناو ١اهب تحرفو ةكئالملا ايلا تقاتشا ىّتلا ةيطعلا

 الو نيمدقتملا ءابآلل اهنشكي م يتلا رهاطلا نابرقلا سيدقت ىلا يا ةقرفلا ةسدكقملا

 ىلا ءاجرلا كاذ ىلع اعبمج اودقرو ديعب نم ةءونلاب امتفرعم مهيلا وا لب ءاسنالل

 نيعمجا انلككو نيسيدقلا هلسرا ةردقلا هذه لج يذلا ميسا عوسي انديس ٠ يب

 نال !ءونك مهلامعا نكش مل نيتيدصلاو راربالاو نيارالا ءابآلا نال ليج دعب الابج
 كل تراص يذلا ميركلا انبر مدو دسج يه يتلا ةنيماا ةرهوللا هذه ىلا اوغلي

 ىلع هدي عضو ىمو.و ىموم ىلع هدب عضوو ءانيس روط ىلع يللا ردحملا : ةمحرتلا ( ١

 راهطالا لسرلل ابيهو برلاو برلا ىلع هدي عضو انحوي و انحوي ىلا تهتنا تح نوره

 ةميباا لخاد مويلا متن يتلا ةيتونيككا ةجردلا هذه اوءاقاو تونهككا تاجرد عيممل اهوعضوف
 اشبا يدياب



 لوالا لصفلا م4١

 « نمرملا همعشل ةقرفتو ةيمحلا كلماناب ةعفرتو كيديب ةعزوت نا ىلع ةردقم نالا
 ها ةضصرطخل اع )ا دعا زك ةحام فس نر يدش ةيدعت ندا

 بتد نمو قافالا ةعبرالا يف ةقرفتلا ةعيبلا يلست نم ضيا كلذ ىلع نقربند

 اومأتلا نينلا ءابالا نال عماجملا نيناوق نم مث ىمالا اذهل تفلأت يتلا نيشافالا

 زو# ال برلا دسح وه ىذلا رسلا اذه نا اولاق ثأاثلا امخز ابانلا مايا يف ةسورب

 هدحو وه نهاككا نال نوثاتلا يف ا ىلع موسرملا نهاككا ىوس ٌةسدقَي نا دحال

 همدب مارتشا ىذلا ةقمملا 000 هنلب له ولو 2 كدي

 مهسلا مونقاب ماكتتم هنا اع نهاككا نا اسنرولف عمجم يف ءانآلا نود كلذلو
 م 5 9 2 ٠

 الناقل سوك سادعلا ةماقال لدي إم دنع كيسلر اذه اء رسلا اذه سدنم

 شلدعو يسلمو يع روم ىورهدللا *ههجدو |هذعتو

 يلو اسد ءدص زد مع رم هم زج.امحدوه 1 ]ححتمو

 أ! همي حصموبح زر ححدم ه م لسكو يح ترحب اهموض

 ١ |ؤزهو

 هي ل

 5 تق 0 رماجيف رمز هك 0 «وبحم

 هده كل هعيزوتو هز - اضنا مهند برلا كاسم سدعت نع 578 أمو

 كلو لم ماما مودنو هي ولعلاو هل هاشل) ل سشسدف لخدت نا لهنا 4 همح رم | ) ١

 قحلا ةناماب ةيماسلاو ةيحوزرأا ماب ذلا كل برنو ةراهطو ةواقملا سردقلا

 كالسسم تناذباب 0 مدخنو توقلا كديبع بهما ةمراهق انةاعمح كلال : هريسف”(»

 رهاطلا ٌكمدو



 مه اوان نأ نودد ناريصألا سدشقب نأ نماكلا رود لم

 ما نماثلا نوناقلا يش ءايآلا بجوا 1 اك رومالا

 تاداع 0 نك امالا ضعب يف خوبشلا ةسمامشلا نا اغلب دق » مهنوقب لرالا

 ميديا نابرقلا نولوانتي مهن« ارقث ناو هت نوبرقيو ةسدقلا ةسنكلا
 ناف اج ريغ ار أ ابن ا ءاراللا سآ ادهيلق ١ ريقلارو فتسالا لكم

 ناحل برت فك كلذ ىلع ان اطلس طع لو نابرقلا سّدقب نا هل لمي ال نم

 ةس.ءامشلا نم مهريغو ءالؤه مزاياف هيلعو ةرهاطلا ميسملا دسج ةحببذ نوبرتي نيذلا
 سوسقتلاو ةفقاسالا دي نم نابرقلا اولوانتيلو اهودعتب الو مه تعِضْو يتلا دودحلا
 « ةجردلا يف مهيد منال

 فبعشلل ةولواثو 0 مد اوي, نا ةعيبلا ءدب نم هما انآلا نذا دقو

 ةدوط رق يف اومتجا نيرذلا ءاراللا وافي سعتشلاو 00 نيينرط فرو 10 ىف
 ىضرملا نابرقلا ذخأيو نهاككا ماب ةسدنكلا يف برت ناريمككا سامشلل اونذا
 نيك ناك 3 نأ عيطتسي هراغ نهاك نكي مد نفاكا ضرع ناد٠ هذان

 تنثا دقو ٠ ُهبّرَقَب ىك سامدلا نذأب نا هلف هذبب هلؤانت نع ْزغ ناف ٠ نابرقلا هيلا
 هسفت برش نا سامشالف نهاك نكي ملو ةرورضلا تسم اذا هنا توهاللا ءايلع

 ىلئاسرلاو ىليكالا انه سامثلاب انموهفمو ٠ هبَردمف فئدملا ضيرملا نابرقلا لمحيو
 طقف

 ىناثلا لصفلا

 اهلوانتي نا نودب رارسالا سدقي نا نهاكتل زوجي له

 لواش نا تود سدقب نا ردع را نأ ةفطار هلا ٠ ن.» ضعبلا معز

 هنا اك مهوب كلذ ىلع اوئهريو هدس برت نا هل زوحيال 0-0 لاقو ٠ رارسالا

 4 زوجي ال كلذك هسفن مسري الو هحور فرعي الو هتاذ دمعي نا ناسنالل زوجي ال
 ارقي



 يفأثلا لصفلا 6

 ةسينكلا تاداعو ةعيبلا يلستل ةداضمو ةدساف ءارآلا هذه نكك٠ هتاذ برقي نا
 برلا دسح 0 5 عبنت يفلا دناوفلاو

 011 ك1 هز هب كير را علا هناف 10 نال الرا
 . ىرخالا ةرانملا يف هللا ءاش نا اذه تدثنسو امريفاون يف سويتاطسواو سومايساب

 يدقق نال هوا اند كلاذك اوعنصي نيكل ال هذيمالت ا ضيا اذكهو
 هلوائتيو برلا توم ىلا امه راشي رخآ عضوم يف مدلا سيدقتو عضوم يف دسملا

 هتمايقو هنفد ىلا راش

 تاديدحم نمو ةينارصنلا راطقا عيمجم 000 نهربم انا

 سدق ما دل او شرار لكلا ف لرماملا نيذلا ءاألا نال سدح عماجلا

 مدقتي نهاك لكو . ههوانت يف كرتشي نا بجو حيذملا ىلع برلا مدو دسج نهاكلا
 ةمعنلا نع ةنس ةدم عنتنا هيلع هلوانت نع هسفن كسيو برلا دسج اعمل

 0 عجم اومأتلا نيرذلا ءابالا كلذكو ٠ غوسم الب اهنم هسفن مرح يتلا

 ودب برقي نا نهاكلل زوجي ال ةنا لوقب نم لك اومزح رشع ثلاثلا لالا

 ل كلر ا او امرا سرخ انما نم سلا هنا ةعدلا ىاذ_ نم :ضربم: اعلا
 كلذك س مشلا اياطخ نع برَتب اي اذاف "ىطاخ وه نهاك لكو . هعت نم لكسحأب

 ايل برلا دسج عزوي اهلثمو ٠ لوسرلا مآعي امك هاباطخ نعو هسفن نع برت
 لبق هيف كرتشن نا ضيا سجيو .٠ هسفن ةاملس هيف كزتشن نا بجي كلذك سشلا
 ثراحل دب الو » لوسرلا لوقك دحا لكل يق هبعت نم لكسصأ حالفلا نال هريغ
 مهب هيلا ةسرقلا ضرالا اللوا نح عبنلاو ١١ « الوا راثالا لاش نا سعتن يذلا

 ريغلا 0 ةعزوب 0 هسفنل الوا ملعلا نك هةنع ةدسبلا

 رتل كلا لا را الس / صلخلا ديسلا نال اعبار

 برو نزاذا لثم نهاككاو ةدناملا هيش ميذملا لعجو ابرشم انل نوكيل الا رمخلاك

 ١( ” سوائوميت »:<



 مهو ٠ اهلوانتي نا نودب رارسالا سدقي نا نهاكلل روح لف

 بر نا م نذا :هنمح يف تولا مهطعيل هيب لآ ىلع هديس ةماقا يذلا تببلا
 يف لككا مّدقَتي نهاككا كلذك ميزوتلا يف عيمجلا مّدمَتِي نيئكتملا سارو تببلا
 هتنب لال ةمهي كلذ دعبو برلا دسج ةكرش

 هلوقك هب دتلل اوس. ةحسذو رس نوكبل هدسج اناطغا:ليرلا نآل اما

 انااطخ نع همدقن ىتح ةحببذو . )١ « ديالا ىلا شدعب هناذ زبخا اذه لكاب نم

 هرعأ نورك. رهاظ اهنم لزانتيو اهف كرتشي نأ هيلع د ]4 م مني نم لكست

 تواك ا نيذلا سلا » لوسلا لاك اك انطاب هب م هتعاو هلل هسفن حض نا ًًتضاو

 "0 ميذملا ءاكرش مث مابذلا

 اوبتر نيذلا ءانآلا عيمج ناف سادقلا ةبتد نم ىمالا اذه قدص رهظي اًريخا
 تنهدا يىتئا 5 هذه لجال سادقلا رخاوا يف هلل ركملاب نهاككا اومزأأ ريفاونلا
 الثا خرصي رارسالا» رودي ام دنعو ٠ ةحور رادتساو هدسج سدقتو هاتفش اهب

 بدزمدم ا جسخحاو بموهحم لمزحم يح توها. تدأ

 مز ىللبعحأو اني يدعو يىححومأ رم جعل هدم

 الئاق لسوتي ريخالا ماتا دععبو

 ه!بهملإ و . دبححأ ال |ؤهب امممص راجح ةححأو

 5) صراسس بذدم يدلمم نادك كح

 نهاك لكنا ترهاللا ءاملع تف اهريغو اهانكذ ىلا باسالا هذه 0

 لوانت نع هانلق أمو٠ ةتممم فرتقيو رسسلا اذه 5 ةمر فلاخي لواتتي نو سده

 ةهل:١٠ سئنروك ١ (» هو: انحوي ١(

 كدسج انثممطا كنال ميااتلا كل مدقنو بر اي كب نمؤن اضياو اًضيا : هتمحرت (ع
 | يناكات الف سدقملا كدسج تلكأ دق: هتمحر تا( مد انتمقساو

 بر اي كمر يأ: ع لهاشتلف ييع ىلا «ةكيص دعو



 كثلاثل) لصفلا موو

 مل ناو رمخلاو زبخلاب لمثكست ةماولا هذه نال اضيا مدلا لوانت نع هلوّن دسملا

 كاكسشلا دعا سدس نإ هل لم ال نفاكلاا نأ اك و٠ ةصقا تاك اهنا نك

 ا او خلا نود سال لراس فان ور الكل ذك رخألا كود

 فرتعيو دمتعي نا هل زوم الو ةسدشب ام لوا نا نهاكك زو اذا هلوش

 اهلاوعتساو ةداما سيدقتب ريصت دارسالا رئاس نال باوها ٠ هريغ دي ىلع اّلا مستريد
 ا يي ا دن تت داق تا د ىأا دمال ورح ال كاناوراطا

 ل ا را ا

 دسج لب لوك لاو لكضألا وه ريصي ىتح نهاككا دسج ناريصي ال امتالكو
 مد يذلاو اءاطنلا ةرفا ةجبذ ةلعجي برلا دسج نهاكك١ سدقي ام دنعو ٠ برلا

 لوقلا رم اك انطاب هسفن اهب مدقيل اهف كرتشي نا هيلع بحي ارهاظ ةيئذلا

 كلاثلا لصفلا
 0 د لا را فول لل فل 1 و

 ةلمج اوسدقب نا نيرريثك ةنهكل زوجي ال هنا اومعزو سالا اذه يف مهضعب باترا

 نم ةدحاو ةقيقدب هومّتمو يرهوللا مالككا اءمح اوظفلي نا ادج مهلع رسعب ُةنال

 ةعس يف ةب رالا ةداعلا نك ٠ ظفللا يف ةنع رخأت نا وا هقيفر مثدحا قبسي نا ريغ

 ناكرا راهطالا ءابآلا هلمعتسا ام لذز. الو اهف كشن نا ىلا ليبسال ابرغو قرش هللا
 توهاللا ءارلع رثكاو مظعملا اموت سيدقلاو ثلاثلا ايخز ابالا ناو امسال ةسنكلا

 كل 1 ل لا 4 ل مب نال كلذ نإ نومك
 ءاوس نذا ١ برلا دسج سيدقتل اناطاس نوطعم ةنهككا عيمج نا نم الوا

 ظفللا ةقفاومو ةينلا ةماقتسا» ةناثربلا ىلع برلا مالك اولاقو نيلياق ما نيريثك اوناك

 نوسدقي مهعيملل ةءاطتسالا ردق ىلع

 لسرلا نا روكذم نال ميدقلا نامزلا ذنم ةعيبلا ياست نم ىألا: اذه تش اناث



 6 أعم اوضدقي نا ةثالث وا نينهاكل قرت له

 ركذي و ١اعم اوسدق ةديسلا ةافو يل اوعّمجا امو ةراشدلل نادلملا ارعسشقا ا4 نيسيدقلا

 رد ار لسرلا ميلاعت ىلع ةدحاو سفنب نيبظاوم اوناك » مهنا ريشبلا او

 نحي اناف 0 أضا 0 سرا ل 0 سها لك اع فوخحا عفدر ٠ ٠ تاولصلاو زيخلا

 70 « دحاولا زيذلا ُُف كرتخت ا عمم ان دحأو كس هديلاو و راح نيريثكلا

 ايانريو ساوب لكم ةيماشلا ةماسرب أومأو 06 اعمج ضبا أاوسدقو لسرلا م 3 دقو

 هامل هسح مهما سدقو مهلك مهعمج يذلا مهملعم نم لاذ 0 اريغو

 ةثالث وأ نانثا عمتجا اًميح » الانا مثدعرو هتوم ركذل اذكه اوعنصي نا مثرعأر
 () « هلمفا اناف يتساب بآلا نولأست ام لكو» ؟) « مهنيب ايف كانه نركا اناف 0

 + نك طقق ةالصلا تقوال ةسكلا ْف ةنهكلا| عمت نأ ةعيبلل اوم آس مشو

 0 000 برا دسح ةمدهدو ةالصلا نه لضفا نادرقلا نال برا ذارشما ا

 نيبارعلا عيمج

 طبقلا .دييع :ىذلا لوألا ناتكتأ يف لودرلا سرطب نيبكلت لنوعتا 2 ديو

 لثم هلامشو هنمع نع ناسّملا فقيلف سردقملا وه فقسالا ناك نا اولاق لسرلا نا »
 مهيلع نيعلا نع نيذلا ناسقلاف ٠ ءيش لك يف 0 رارسالا يف 00 ذيمالتلا

 ودهلا نم مي ام ىلع 7 5 5 0 0 -_ .لايغلا ٠ نع يذلا لذرلا

 ةفداسلا دامعالاو داحالا مابا ُْف قرشا رثاك لك نه اذكهو 5 هع اطلاو بدالاو

 ري وه ا" سائكا او مجاذما سيدقتو ديلا عضود نورإلا سيركست يف ةصاخر

 لدم هسا ثتوصب ةعببلا سيدقل ءددب ُْ

 ما]صعوهه امح امه دح ه ىتأ ى ومعه ن تنضم 0

 وهال: ٠١ سئلروك ١ (17 بط: لامعا ١(

 مس: الحرب (ه .١٠١:1١ ىتم (



 كلاثل) لصفلا نك

 هبزصيت و !١ هاه و: هلع هحح فايدم !هبو | ةددعم هبحم

 لمت نر نص حلا اندم هل بدخل بيم ؟ ادم اسموحمو هبخم؟ ه

 اعنود رماغ |: ءزح انوبح ىمؤ |هبه .بحيتحو | هبي ه

 انوبحم . |ا.ينحححو اهعيذ ينححع !.ةصرخ هي8بح ذصو

 . لاميدع بدوردحع هيج بديزد اكالدو اههدوجح

 بح اعرف لاهوهعو اسهؤو

 نيب ةافصلا ناععسو ذيمالتلا ةرءز نيب اسلاج ناك صلخل ا ديسلا نا 15 ىنعا

 سار كلذك . مدحت نوراه يب كقوفص' قوق انودح نإ ناز ةنهيكلا ب روهمج

 0001 |ررتك ل سيكا لع مك جلا ماذا كب هيك
 مهبل سدقلا حور لحي كاذ ذاو لمحلا مثذم لوح خورشلاو مفاراسلا لثمو برلا

 ( مهنبارق لبقتيو
 يف ناكيذلا سوطيلقالأ نيناوق نم مضي اك ةيبرغلا ةسينككا تمّت اذكهر

 مهتسادقب ةيمور يسك اولّمج نيذلا سونيديفازو سوديتوصو ا
 مهعم نوكي نا اوبجواو مثدحو ةنهكلا ءاسؤر سادت ال نا اورما مهناف متريبادتو

 ةسنكل ا .تاجرد نع 0 الا مادنخسا عب ىو مث مهعم و 0 ضار

 ىلوالا هتلاسر يف راملا سوطيلقانأ 3 اذه لثعو ٠ لسرلا نود اذكهم نال

 ةنامو ىلا ةئس ىيوسرا ىمركلا راع ادلقت ىذلا كلاثلا ابحي ابانلا ىذو
 سيسنرذ سيدقلاو ٠ ةعم نو ا ةيلاندرك ١ نا برال نيعستو ْناُمَو

 ضرحي ن اك نيتئامو فلا ةنس برغلا دالب يف رهظ يذلا راغصلا ناهرلا وبا

 سدي نا براب مدشاناو مكلظعا لوي ذا يعمللا سادقلا ةماقا ىلع هذيمالت
 ةسدقملا ةينامورلا ةسننكلا:ةر لغ زاهنا يف طقف: دحاو سادق ةوخلالا نكست ثمح



 مو انه ود نا ةثالث وا نيئهاكك زوحي له

 نيهكت روضحي دحاولا _ ضتديلف ةدوملاب نوطيترع نورثثك ةنهك كانه ناكن او

 هتمدخ ىا رخآلا سلا

 هنال اهعم ةعيبلا يف اذه انموي ىلا ةيراملا.ةداعلا نم يارلا اذه تش اما

 ا ةصاخر جالا ةنهكلا رثكأ سرق ال ةر ءاعلا نك امالا يف قرشلا دالب يف

 سارلا عم نوك نا بجي 7 مهاسؤرو ةنهكل١ ةماسس يفو ٠ ةحرافلا دامعالاو رارسالا

 را ةنهكلا 0 ةينامورلا ةسنكلا يو. تادمتلا ادد اك تكلف نانثسا

 ال هيلعو . هدب نم رارسالا نولوانتسو مالكلا نولوشو سارلا عم نوس دقي مهن مح

 عاد صا نودب نيمدقتملا ءانآلا نيدنو ةعببلا تاهلست رقتح اولا عيطتسا

 نم ناعمتجي رمخلاو زبخلا نا اكو ةبحلا رس وه نابرقلا رس 1
 ابهتكرشو امهسيدقتل ةنهكلا عاتجا كلذك سانأ ةمج امهنم لوانتيو ةريثكب وبح
 لكم نم » برلا لوقك مهضعب عمد هللا عم ةبخلاو مالسلا يف مثداحنا انل رووا

 ةلوهسب مهتابلط نولان مهنا نيمو )١ « هيف ناو م16 قدس

 لك يف ضرالا ىلع مكتم 0 اذا مكك لوقا قلا » اضيا برلا لوقك

 نا هعساب نهاككا زينت يف ةعيبلا لظت اذهلو . ؟) « اف نوكي هناف هنالطي ءىش
 ةلئاق برلا دسج ةمدقتل مهعاّتجا يف ةنهككا رئاس هركذب

 8 يميل مم حبحو ممم !ههيح تلو ك9 )| تدخأ

 نيلئاق لأسن رثآ .مضوم يفو

 وعلا احمر خدح ملكا بويمكم تزسصم فلج

 ١( (!؟ ها/:5 انحوب هتّىقهم١ا:ها

 ( مكفقاوجا نيب و مكتاءامتجا يف ةوخالا اما ينوركّذا : هانعم

 + ( كلاللل ةمدخ اونوكيل دحاو لبنم ىلا اهدالؤا براي عمج| : هتمح رت



 كثااثلا لصفلا كلا

 ارذح اضع, مهضعب دعاسي نا مهيلع يعمجلا سادقلا يف اضيا سوسقلا نا مث

 طتس اذا ةنال هدحو وه نمل ليولا » خاريس نبا لاق دقف شدطلاو رضلاو طلغلا نم

 عنمأ خالا نا» يكمل لاقو )١ « ةنعرب# نم سل تام ناو ةذبش رخآ سلف

 50 « ةنصحم ةنيدم نم

 طا امرت واد لردك هنو همكم ةراكلاا)  ريصت هللا ةمدخ نإ ارا

 لاس متعدا نفارتر ميلسا ءاطظتنا نإل 5) «اعم امم ةوخالا نكسي نا أ امو
 ميد نم تاروخجلاو _ مهيراق نم للبتلا» مههاوفا نم مينسلا "1 فرع رشني 0

 نيرضالا بوأق لمست ةسمهلا 00 هقمشر منه لك ينديو ودعلا 5 نومديش

 هيفو سعشلاو ةنهكلا تنقرلب ةيعشبم :* ريصت ةعببلا هيف » دحالا موب يف ةعببلا 7

 سادعلا يف 3 نيكل رزولذ نكل « ةميكيلا] رسسو ناحلالا ن سك سويلم ا نيزتن

 نا يئبني 0 مالكا لكك امدتغ ثوسدع ذل 1 نا اومدلعيلو يعمشلا

 لوانتي نا مزتلب ةلوقب نم لكص نال ةج سيدقتلا ظفا اولوقب الو ءارولا ىلا اوفس

 برلا دسج
 حورو دحاو بلقب اًميمج هعم اونوكي نا بجيف لدنملا عم .نوسدقي نيذلا اماو

 نا سيدقتلا مالكح ةرالت ىدل اورذجيلو .ارس ةء<ارقلاو ةششرلا يف هوعبتيو دحاو

 امدنعو ٠ مالككا رخا ىلا فرب اًقوح هل نيعبأت | هد 0 اودتحي كلا كح هقيمسل

 يك هعطيلف ةالص أرقي نا مهنم ادحا ىمأ اذاو . اضيا مه اردت: نا بجي دجس

 ل 10 0 0 0 نأ 05 سل 0 3

 ةيئلا يف ى 0 مسس) نأ 000 ١

 مالككاو

 56 لاما .١٠١:5 ةمماح (ذ

 إ!:1)”رومزه (



 مه مثا ريفب اهلك هتايح سادقلا ةمدخ نع منتي نا نهاكلا! ردقن. له يف

 مالكلا تاولسش نينثا نا 18 سسعلا عرف هنأ نوم نرم قا اذكهو

 ةسين قفتت نا سجيو ةعو ةفصب هدسج اناطعا هللا نال ٠ ةدحاو ةققد يف يرهوملا

 ةنهكلا ةماسر ُْ راصن امك ببراا كاسح روصح يا لحأو يأر ىلع ني وغدملا

 اهريغو

 عبارلا لصفلا

 ما ريغب اهلك هتايح سادقلا ةءدخ نع ممتع نا نهاكلا ردقي له ف

 مهنال سوفنلا ريبدت ىل ىلع ًأينعوا نيدلا اياعرلا ةنهك ظحالب ال ارسل اذه ن

 0 دسجو ناميالا مياعت يفعا هنيح يف توقلا مهوطعبل مهفارخ صالخ اومزتلا

 )١. « فارإْلا نع هسفن لذس حلاصلا يعارلا نا » برا لاق (م رارسالا يابو

 اصلا ملئاو ل 5-5 ىلع ةينبملا ةندملاو ةرانملا ىلع عوضوملا ء يذلا جارسلاب ههش دقو

 دارطضا نعال اهل نيدهاعتم مكيف يتلا هللا ةيعر اوعرا » لوسرلا سرطب لاو

 | تاريم ىلع طلاس نمك الو ٠ حامراب لب ساسح 5 الو رامتحا نء لب

 50 « ةيعرال الاثم نوكي نمك لب
 ندم ىلع كاسل عضو اءلاق و ةمعر ىلع اولعوب م نيذلا سوسملا ناس أما

 ترونهكحلا هجرد لق ن . < نيلساق بواد ف 0 نامهرلاك ىرَق الو

 كورا انا ا ءو » لوسرلا لوك برلا نم اهلا يتلا ة ةهوملا ةدئاف رهظب نا هيلع سي

 20 4 لطابلا يف هلا هل مكرق ويل نا مك

 اذكه » الئاق اوسدقب نا لسرأا مزاا ةيلعلا يف هدسج سدق امل صلخلا ديسلاو

 ١)( ايوب ١١:٠٠ قه (ط»« ه:م١

 ١ سرك 7 1 _”: ه سرطب ( ١

 كس



 عبارلا لصفلا ١ هم

 ةعماخلا هللا ةعس ناينبو مهسوفن ةدافا لجالو هيسيدقو هللا دجلو هتوم راكذتل

 ملظعا ةماركب صقانلا وضعلا "صخ هللا نا» لوسيلا بلك اك برلا دسج يم يتلا
 ١١ « ضعبب اهضعب دحاو ماها ءاضعالل نوكب لب قاس دسنلا يف نوكي الئل

 هلع ورا داو قلك ىدتعت ال اذه هسا سادنلا مدع نال اطياز
 ل د نأ ردا ني ناس لك اخ منتي نأ زوجت الف ةدئافلا ةلب زحو

 قرورض رذع هل نكي مل ام ةرثعو كش برس ريصيو برلا

 ىلا مدقتن ال نا ديدُش مال ةنا » الئاق برلا بطاخي سويسوربما سيدقلاو

 افوخ ةيكضنلا نع انعنتما اذا كلذ نم دشا هنكك٠ ةيقن ردياو رهاط باب كتدئام

 باستكاو اياطتللا نارفغل اًبس نوكَتل الا ةمهوملا هذه اناطعا ام هللا نال «اباطتلا نم
 ضرالا يف هدسس ةنزو نفد يذلا هشي وهف هاضرب ةلطاب اهلعجي نش. ةعادلا ةأملا

 نوكسسي ثيح ةيئاربلا ةملظلا يف هوقلي نا همادخ ديسلا ىما باسم رضحأ الو
 توصب, ءاعبرالا موي جردم يف مارفا سيدقلا لوقيو ٠59 نانسالا فيرصو ءاكبلا
 0 66 تلد خا

 مزح زاح ىاويكؤزجو !!هنوبحو نس تابع ازحد

 اا [55 ضاك ىح حلم الإ لص حمد. ادعم
 م ىوهحح ؟!فعهوأو ةهععدج انذجملا.ا الو . اسدخس

 نوكي ام لقا سدقب نا مزتلي نهاك لك نا» نافلملا اموت سيدقلا لوقيد

 00 ف ل حلا را كالا ةرسسلا وا ةماعلا لثم ةراكلا داعالا ف
 ” ا ا ل رللا ر د نأ تح ناغلا ةليكو تيدا

 م"ه:ه قه (!« 000 0١

 ينأي ام دنع يل ليولاف ضرالا يف اهترمط يخارتب و تونهكا ةنزو ينم : ةمحرتلا ( م
 اهفعابضأف هتضفب صحاتا مل داك ا أاناف اهيلضي و



 م
 "6 سادقلا ةمدخ لم ةبارج ذخأب نا نداكلل زوجي له

 اوسدقي مل اذا مهيلع مول الف مهرظن لقو مهتوق تفعضو نسلا يف اونءط نيذلا

 ماكس للا نم سوبللا يف نونووعسلاو م وهسلا مهذخأب نيذلا كلذكو
 م مين اكن ىدل سادقلا ىلا اوردامد نا يبني ءالوهو ٠ ءاسؤرلا نم نوطوب رملاو

 ةيعءرلا يف اثلع اوسدقب نا بجيال مناف هريغو 02 ضارءالا بسب نويفنملا

 الا محل لهستو ةبغر مه تناك اذا ةيفخو ارس نك

 سما لصفلا

 سادقلا ةمدخ ىلع ( ةنسح) ةيارج ذخأي نآ نهاكلا زو لغ

 لك أب نا هل قل رجؤتتسي نم لكو هّترجا لعاذلل بجوب ىعيبطلا سومانلا نا

 حالافلا» هداهج نم يدنللاو هتيعد نم يعارلاو 0 مارك هلال ةرش نن
 هضرا نم

 وسد "نيذلاو نوقس امنع ةراشلا ,نزداح .نينلا نانا خا ككذكم
 نا لامساو . ميذملا نونماتيا ميذملل نيمزاللاو نوتاتقي سدقلا تيب نم سدقلا تبب
 نداكلا اهلمكسصص ىتم نذلف اهلضفاو ةيتونهكلا مدخلا لجا يمه سادقلا ةمدخ

 يوي هللا ةسعس لك يف راج وه اك اهب شدعبل ةبارطلا بجوتسإ

 نذل راما هلف هاضرب | بتيلع لزانت اذاو هرعت لدب 0 أمنغ 1 اًريقف ناك ءاوس

 اسكر . اب اوثو اًرجَأ دادزي ةينلا ردق ىلعو ءاشي اك هب فرصتي نا هل قزرلا بحاص
 ةرخالا يف ارك هل نوكر نيجاتحلا سس ةعزوب و هانتقم عيدب لضافلا لجيرلا نا

 نكميو سادقلا ةباتج نم ديزا هاضرب سسقلا ىطعي نا ناسنالا ردق كلذك

 اريخ ةلعجيو هبعت نع ىلختِي نأ هسفن نم نهاكت
 رجالا نال اهيف نييتوهاللا ءاملعلا ءارآ تفلتخا دقف سابقا ةيارج ةيمك" امار

 ةءاهث الو دح هل سلل نا ضعبلا لاف سادقلا قاةيتسا اما . قاموسالا ددق ىلع



 صاخلا اهبو سايق لك قوفت تناك ببلصلا ىلع برلا دسج ةمدقت نا 5 نكك

 رسفم ناتكملعملا تنثب كلذك اصالخو ةراهطو انو ةمكح انل راصوبهللا *ئضرا

 ون نا عيطتسي نهاكلا ناو دودهم ريغ “سادقلا قامحتسا نا نافاملا اموت كك

 ا 1 كر راع كحنلو هللا 2 دارغم سادقب ةبافك

 مسقت اذا٠ . يش 00 ل ا لا يع ال اولا هراغر ىتركم ةمداخلا اماو

 دحاو نع دق اذا ا ال نيريثك نع نهاكلا همدق اذا :سادقلا 0

 نال بيلصلا ىلع تراط يتلا ةمدقتلاو نهاكلا سادق نب نوقف مهنا 3 ال

 ةةماح م يذلا ن ةانقدلاف | عمدت هذهو دود ربغ يهل مونقأ 0 بيلاصلا ةمدقد

 أ ىو نهاكا ةمدقت ام١٠ ةلعاف ال ا ردك تناك هم لعتلل كلو . ةصقأت ة ةفيعض

 لي رم مدع نمل ةمعنلا م ذا عاف نروح

 لاقو نييأرلا نييذه تيب طسرالا قيرطلا يف كلسف سورطسيليس ملاعلا اماو
 الدلكا اردتم ساد ناك مقاس ناف نييلاتكا لجأ نم سنن امدنغا نهاكل 1 نأ

 ةركلت الامحا مهاجا ن لدتا ا ل 1 مهنم دحاو

 بامساو عاسبتا ل ان خرم كلو“ هلماك رق مهنم دحاو لك ةدئاف نئاح

 لا ١ تح املداد 0 0

 ماع اراك لت سند اذملاو تاواصا عج ماتت نا ىصأت ةعببلا نا ٠ ًالوا ملعاو

 مدع يذلا نهاككا 000 ماسلا دلل ماعلا رئاس يف هللا ةعس مالسو ناما لجال

 نينموملا كولملاو ةنهحصا ١ ءاسّؤور لجال مث هيلا نينسحلاو هيدااو لجالو سادقلا

 لل كل نر تلا ل اهي ةالرفو  نايومأإ كلل ذ ةبدقت ىلا هس نادنلا نجا

 مهاباو نحل !فلعج دقو اًعيمح ساناا ايجي نا بحي هللا نال هقاةتسا الو سادقلا

 ضعب نع انضعب بلطلا بريل ديحولا هنباب ادحاو ادسج
 ةمدقت يف نهاكلا ءاكرش مهنا ع رارسالا ةمدخ يف نييرضاحا عيمج نا. اينأ

 ضرسي نا ريغ نم نيليلق وا نيريثك اوناك ءاوس مهلك اهنم نوجيري ةيرسلا ةحببذلا



 حا سادقلا ةمدخ ىلع هبا رح ذأ نا نهاكلل دوي له

 وا ةدحاو ةعع“ رون ىلع نوريثكص سان أر, نا لثمك ناصّقن سادقلا ةمق ىلع

 ةدعاقفنا ىلع ريفغ مج يلطصي

 نول يلق سان هرضحي يذلا سادقلا نا بعشل 3 هوم الثل اذه انركذ دقو

 لك ين : عت ىتلا نيسيدقلا 0 هو يف ا مور سيدادق نم عفناو لضفا

 هنن ردف ىلع دحاو أ مم نركرتشي بعشلا عيمج نال ةسعرلا

 لايف سار راك نأ مزاب ا 00 هلأ مم ت تاملطلا دادزت تيحو هصتو

 ايضا ةمعنلا

 اسعم مهلك نوسدقيو 0 هنف 00 يذلا يب اسال ناكل

 2 هةمفر رس نا نو الماك [5 ايمسا لان * مينم نكوأو 0 (نيناو: امادق

 ا ناك وأ 0 عم للدكتور سادملا ةمدقتل * وفك مونم دحاو 0

 راسا ةعرسو ةمارككاو ةدايعلا دابدزال ىعدا ناكابر يعمل لا سادقلا نا ن

 ا ل
 5 ةعمللا ةالص يل هتمذ نع ينوي ةسمامتلاو ةنهككأ نم دحا لك نا اكو

 ذاب رق يف كرتشي نا ريثككا سعشلل نكي دسحلا لوانت يف كلذك هدحو ىصوا

 عونبق ٠ تارمالاو ءاضال نم ءاشي ذا نع هن دنأف مهنم نر لك ضصخ و ةدحاو

 ديري نب هصصخ نا يعمجلا سادقلا يف ةنهكلا د لك م رطتس اذا ىرحا

 ةافاكم باقعلا"ةرئكلف .قوملا اماو قاتوتسالا هبوب معنا 3 ءاصعالل امأ
 وا ىضرملا لجال اا دحاو موي يف ةريثك تاباج نهاكل ترطغأا اذا + مار

 0 ميذاا كلذ نالوا ءابولا نيدس يف ىلوملا لجال ا_هاو بورا يف للتقلا

 اهاثماو ثداوللا هذه ىفف ٠ سعشلا هبي ةعمبللا بحاص نال وا راوزلا دورو رئاكتا
 لست ال نا بجي آل ا نيريثكحص نع دحاو سادقب يفوب نا نهاكلا ردش

 هبه وس دق يك ةنهككلا نم هراغ بلطي نأ ةداعلا ترج الو نينمهوملا تايسقت

 قبلي الو يذلا كلذ ىلع سدقيل موي لك ةدرغنلا عضاوملال ر ةاسي نا مزتاب الو



 سماخلا لصفل) 7

 ناكح اذا ةصاخو ريغلل ىطعت ميذملا مساب وا هيماب تاسرأ ىتلا تائسللا ناب
 ايضاو» هوو

 عالاو داحالا مايا يف بعشلا نا ميدقلا نامزلا نم ةداعلا ترج ٠ اسماخ

 00 اهريغو يلاوصلا 0 رمح نيبارقو أائمحط ة ةسداكلال مدس ةمركسلا

 مهل س دش نا مركب نا ديغ نم راكذت ةفصب 1 ف مهعدمج نع شو

 خا اموت

 نهاكجلا ناف دودحم سادقأا ناوعسإا نإ اكلش لاو هنا لدغ 5 امو

 زوعلا بسب اما ةريثك تادارج نع دحاو سادقب يفوب نا تاقوالا ضعب يف عيطت

 سادقلا قاقحشسا نال ٠ ةرورضلا لجال اماو كلذ ديري سعشلا نوكك اماو رقفلاو

 هناف ءارشلاو عببلا يف مواسي اك هتيارج يف مواسي نمو ةيدسجلا رومالا نمش إل

 0 1 دوقنااب سدقلا حور ةمعن ىنتقي نا مار يذلا نوعم ةثئطخ يف عمي

 0 هسهز م نإ كانط كالو كالحلا ىلا كعم كتضف بهذتل » لوسراا

 ١١ « دوقتلاب

 ةنهكت سادقلا ةبارج اودَّدح ةفلتخلا نادلبلا لاوحا بسجب ءابآلا نا مث

 بعشلا ىلع هيد نوكت ال يا اعم بعشلاو ةنهكك ةقفاوم نوكت يكل ممئاسورد

 : ةنهكا ىلع ةيلق الو

 عم ثاريلا نم ةصح ذأ نا يوال طبسا نذأي مل ةقيتعلا يف برلا نا ار

 مهنم نهاككا ناكو . مهشاعم لجال نيبارقلاو 0 لا لب هتوخا
 اذه اهعمج نع يفويو ةبطخلا نانرقو ىضرلا متابذو ها ةرغا مدي 0 موي

 ا ةاطعن ناك ام 1

 ا ل ل ركل م سل كنك

 ؟ءبر لاعا(1



 506 سادقلا نع نهاكل ١ منع ةعيمللا ةطقلا لا

 ءامدقلا حتابذ عيمج يو برلا دسج ةمدقت نال سفنالا صالخو هللا ةمدخ ىلع

 | عون فرشاب
 هقحمسل ةديدللا يفف ةقرفتم متابذب ةقيتعلا يف نهاككا هذخأب ناك يذلاو

 مصا وهف اهدحو ةباجج لك يفوي نا نهاككا ردق نا نكك١ ةدحاو ةيبذب نهاكتا
 ةيارإعا بهاول عفناو هل

 سادقلا نع نهاكلا منت ةتيمملا ةيطخلا له يف

 فركب ةلماك ةبطخ 8 وفر برا كسسح لوانتل مدت ن< 0 سروال

 هده ْنم برشلو زيكا اذه ن< لكحأي نم ف لويسرا لاق كة هشيم ةيطخ

 )١ « هسفنل ةنوئيد برشدو لكحا امنا قاتلا فالخ ىلع وهو ساكلا

 برلا دسح ٠ توملا دلوت ةلطتحاو ةاشا 4 برأا دسح نا وه كلذ ببسو

 ةسادقلا بوث انساب برلا دسج :ناطيشلل اندمعتست ةرطخلاو حورلاب هعم !دحاو اذاعي

 سدقالا ثولاثاا ةكرش ىلا اندشري هئامضب برلا دسح ٠ ةئعللاو طخلا ىوث ةيطااو

 اوطخسا ندلا ثاريم ُثيح م“ - 5 0 و اهمالظ ةيطخلاو 00 دعا ف

 ساكحو برلا ساكااوب رشت نا نوعيطتست ال» الئاق لوسرلا انرذي اذهلو

 5 0 نيطاشلا ةدئامز برلا 2 ليارق 2 اوك رتشت نأ نوعيطتست اللو ٠ نيطاسشلا

 يار ةءلظلا عم رونللا ةطلاخم ةياو مثالاو ديلا نيب 00 هبا » لو رخآ مضوم

 ظ ١ « ت7 2 ع

 هيب طرش ان انلق ناو. ةتبلا ةملظ هيف سلو رون هللا 0 لوشر

 م ستلرو 1 7 قا 1 0١)

 ا 0س



 سذانلا ىلصفلا : اس أب

 وه هنا كك رونلا ىلا 001 1 قاب لمعن الو 06 ةملظلا ىف اكسو

 «١١ ةءرطخ ل 0 هنبا 7-5 | عوسب مدو ضعب عم انضعمل 0 أدلف رودلا 4

 برلا كاسح ملظي ةبطخ 4 وهو برا كاسح ُُى ك0 + هماعو

 لوا ةآ 277 0 هل وبلا نام عم نا كام اةقحل ملا ةنوند ذخأو

 هلم فرتمب ىوسم ا رغ رهو نمشلا واق وااهشْدقب وأ ترا دس ناكل

 ل ا ارا رم يشر ان تم لنالاو نانا نهاكلا نال .. ةلوإ
 ينعم تا ذ 11 ضيا هل ىهكسصو . 5) « سودق ىلال نسي دق اونوك » كاع

 خاتو 0 كلا نيش رول ار 00

 ا ةناثف . كك 10 قرأت تاتدالتلو بدأتلا تضغا لو 300 1 ىلع يىدهع

 20 كتاينمعل ١ كلا فرامل تل 2 هه يلا

 ارش نبا ناتسلا لع هنا" لاذ .دقو كعشلا':نمأر :نهاكلا نال .٠ نأ

 احم 0 اة ةندملا سنار همس ىلعو دما ا نارك تعشا يضذاق مدس ىلع

 دشربإ ملصلا مللاو رينملا جارسلابو 3 نزاخلاب نهاكسلا هبش دق هللا نا مث

 ةنارالا ل 0 هل ههحر مأم نم هدانا ل هنراس ندمسحو 4 همالكب ىعشلا

 يلا س ادقالا 01 مدقت مكل مكل ايجا رع ىلع مكلسذ ن : م لجر يا» ىلاعت هلو 6

 يماما نم سفنلا كلت مطقت هتسا# قرره ةسرا "لسا سنا وذ اهسدش

 ه١ « برلا انا

 نا لبق كلذلو ديلا عضو نم اهلا ىتلا ةمعنلا رقتحي نهاككا نال . اناث

 حورأا اود » اللزاق سدعهلا ل مهكم ط.رلاو لخلا ناطلس لسرلا برأا ىطعا

 .5) « مه كسك مهاباطخ متكسما نمد مهل رفثت مهاباط+ مترفغ نم ٠ سدقلا

 2 او هيا

 001 رم 5

 سبوع : ا” ٠ نحوي جا مد: م" راحا )©



 0 سادقلا نع مايكل احلا هيلا لكلا
 و مس م 2

 حورلا ةمعن اولمق اق اونوكي نأ دعب ل رايس ارسال نا كلذب داراو

 اليك برا 5 نومدقت نيذلا ةنهكلاأ ضا سدقتملو «« حبو را رفس يف لاقو

 17 © مع 0

 ةيطآلا دسج دسج مدهيل انع هاذب يذلا برلا دسح ملظي نهاكت ا نال ٠

 لاقو .0) «با ةينآ يبماح ا اورهطت » ىنلا ايعشا ناسل ىلع هللا لاق 15 1
 نمو بلك صقو امأكف ةاش يذ نمو امال ا او كب وبها
 5 سا ارامي معن 11 برق نمو ٠ ريا اخ مد كيلا 0 0 نير

 «رارسالا نمرارشالا وندب نا زوج ال » لاق لسرلا دلت سنوسسويد سردقلاو

 ةامطل تاذ رارسالا هذه يف فرصتي نأ نهاكت زوجي ال هنا متي رم امف :

 هيلع لحنو ميا ةنوند هسفنا ذخأ و بولا دسج ماظ ةناف ةتمم ةيطخ يف رهو

 ىلع تح ىتلا ةنعل ةرشع اتنثالا قاقعتا ريغب برا دسج لوانتي نم لك ىلعو

 نيرذلا اضيا نيملاصلا ىلعو ةيطخلا ةساحن يف وهو برلا دسج لوانت يذلا سادوب

 نكحتا ٠ ًالخ يلوقس يشطع يفو ةرارم ياعط يف اولعج » هلوقب دواد مهيلا راشا
 مهروهظ نحاو .اورصببإ الف مهنويع ملظتل ٠ اكرشو ءازجو اخ مهمادق مهتدنام
 52 مهراد رصتل ٠ كبضغ رغو مهكرديلو 0 نيب لك
 خرم“ اوحيمسل * كرب يف اولخدب الو عا مهنا ىلع دز: ؟ اس مهتلبخأ يف ن 0

 0 «| ربت ال نيتيدصلا عمو ٠ ءامحالا رفس

 همد ساك يف نوجزيو ةيطخلا ةرارم هزبخو برلا ماعط يف نولعحي نيذلاف
 نا اي ينعا اك مهماما مهتدئام لعجي هنا ٠ ىلرالا 1 اع تروج ال قاغنلا
 كدسلع ناطيشلا يف سادوب طقس الثمو ىبملا هلكا دنع ريطلا ىلع قبطني مت

 قاتحتسا ريغب هيلا وندي نم يف ريصي كلذك برلا زبخ هلكا
 ١ :هطاعشا (»“ لا

 ١١:54 رومزم (ع« مو اهشإ ( ©

 ب



 سداسلا لصفلا ا

 نم اًديأو ةمعن نودادزي راربالا نا امك ةناذ ءازج مهتدئام لعجي ٠ ةيناثلا
 ةساخ+ نوخطاتم مهو ةنولوانتي نينلا اذكهم ةسادقب برلا دسج نولوانتي نيح هللا
 ىلع ىعرت ملطلا يف نوعرف اهرصبا يتاا تارقبلاك ةمققنو ةنونبد نودادزي ةيطخلا

 هالارعو اقع الا ضعلاو ةوقو انعس دادزي ناك اهم ليتلا طاش

 نع مهناهذاو مهرئاصب لضت يا اورصيي الف مهنويع ملظت نا ٠ ةثلاثلا

 صالخا قيرط
 دعب مدا لاثم ىلع نوريصبب هنا ينءا نيح لك مهروهظ ينحت نا ٠ ةعبارلا

 هللا سودرف نع مهدعتتو دسملا تاوهش مهيلع طلستتف ةمرحلا ةرمثلا لكآ نا
 ةينافلا رومالا ىلا مهمه فرصتو لئاضفلا ليدسو

 لويسك هبضغ مه. لذتي هللا نا يا هللا طخم مهيلع بصن, نا. ةسماخلا
 مودم ىلع انا كيع ردح اك هزحر مهيلع ردحيتو نافوطلا

 ماسعطلاو ليئارسا يفد ىلع طم هنا امك يا هضغ رغو مهكردب كا

 مييلع هطخس لحي كلذك مههاوفا يف
 لثم ةيحورلا رونشلا عبج موش مهحاورا تأ ينعا .اب ارخ مهرود ريصت نا٠ ةعباسلا

 تك م ل ار
 معدازد ديدنو مهل عطقب هللا نا يا نركااس مهتلبخأ ف نوكي ال نأ ةنفانلا

 ثراو محل نوكي ال ىتح حروق ينيب لعف 5
 نم اولقتنيل دسافلا ريم اكمهندبارق لعجب يا مهما ىلع اما مثديزي نا . ةعساتلا

0 
 لئاضفلا لبس يف ىعسلا اوبجوتسي ال يا هللا رب يف اولخدم ال نا ١ ةرشاعلا

 ةمعنلا اوءجرتسسل

 مهنال صالخلا قاقحتسا اومدعي يا ءايحالا رفس نم اوي نا. ةرشع ةيداملا
 ناطيشلل اودّبعتو كالهلا رفس يف مهءامسا اوبك



 م سادقلا نع نهاكلا منع ةترمملا ةيطخلا له يف

 اذه هللا أ د دقو ٠ كلالحلا مهلا ورا 3-2 م رارالا همت 0 0

 تامر ةكامأو هن همس نزح 0 تي مهعم هالعو ا 0 تدب ا ا

 0 هسا نه كيبنا - ال ناو رهفلاب ر اعيخلا هدالوا ىلع اعدو كحاأو م ُْ هملب

 نم زعلاق ةنال لكيلا ةمدخ يف نم الدب هع لخديو اباش تومي لب مالا
 176« نزلا ىف .نرديتسم نيذلاو موكا مثلي ىنومرك نيذلا نا » لئاق

 لوانت ا يذلا نيعللا سادو اًضيا ةثيدللا يف ضغلا اذه ىلاعت هللا رهظاو

 دش نرمح هالي ل قلس 3 نيملاصلل هس ماسو ناطشلا هل سد أ زا

 كالملا هوا زح راصو نيسيدقلاو لسبرلا ةكرشر لا مدع ةاما مدع أم دعاو ى

 ظ نيدبالا دبا ىلا

 فرت اهات متيغ يو لومزلا كتي اك سترك يف اذهل لثم فور
 مث هند ركن يذلا دمعملا ةيطخ نال هرش ردق ىلع ىزاحي دحا لكو ةعيبلا سّدك نم

 1 بصاش يدلا قوطره او. قوطرملا ةئيطخ خرم شار رع ١ هده 0 مدعم

 ئطاخلا ن< 3 همحرد ن ع 0 00 0 مدر ن 50 وه

 ريغ ا فرصت : يذااو: 0 راغب فرصتت نم 10 0-0

 ةشر ال نم ةئيطخ نم .ويبس ةيعرلا نهاك ةئيطخو٠ ةردرضلا هوعدت نمت رشم ةرورص

 ةينلا عبتي ءازإلا نا لوقلا ىراصقو ٠ يئاعلا يدعت نم مظعا نهاككا يدعتو :ُهل

 مشو : م كاولم و ١(-



 عياسلا لصفلا ءى م

 عباسلا لصفلا
 لثم الءاف هسادق نوكي ةقطره وا مرح وا ةميرطخ يف طقس نم له يف

 طاصلا نفاحلا لكادك

 أرتجاو ةلءاك ةئيطخ يف نهاككا طقس اذا نا ةقطارحلا نم سانلا ضعب معز
 رك اذا كلذكو لعاف ريغ ةمالكو ةغراق ةتمدخ نوكت ةيحلالا رارسالا ةمدخ ىلع

 0 ل لا كر اطلخ نيكل هلال اذ ا ترقو ةرهوملا
 دقاسالاو شوتسعلا" نأ نيناوتلا يف ءابالا كاوقاو ةعببلا لست ن م كلذ تاشا اولواح

 ٠ هللا دال سانا نم مهتماسرو 00 3 تاتا 5-5 كا 0 نيدلا

 0 نييثولاو ةرنكحلا نوهبشسي ميد 00 نوبرقتو 0 نودششإ نيدذلا كلاذكو

 نهاكلا ةمدخ نا وه ةعمالا هللا ةعب ىأر نك ٠ هتفرعمو هللا ةيشخ نيمداعلا

 ىلع 10 0 00 هدي ىلعو لعاف همالكو ةغراف تسل حلاطلا

 ا 1 اناس ا 9 0 ل ماككا دب

 0 هللا رفك واق طره وال 2 معملك وهف ةنم ا هوح نأ دحأ ردقب

 كلا 00 ةناددلا ةعاط ىلا داع اذاو هللا 17 1 يذلا 5 هن دومعملا مح م

 عجرو ظمتا اذا نهاككا تلذك ٠ لبقيو ىزاحي نا بجوت ىلب اينأث نع نإ بلا

 ناك اذا هتمدخ ىلا دوعيو ةبوّدع هيلع ضرفت لب هتماسر ددحل ال ةنم فلس ام

 . هام

 . هتاذ ىلع را 06 لا الم او ركاز 0 رس اطر نما 0 ١ نهاكت ١ نا ملعاو

 نيدو مهند طرسوو بعدنا 13 هانا مع أ رع هموذقاب مئاقد 20 نما هذا ةذاثلا

 ةيقدك ةئيطتلا | البو رهدلا ثداوأع ةضرع نوكو هنأرب فرصتي هتاذ ةهج 1

 النو لل ناو اخ ار نأ ءارام رارخلا قست اهيطنو هبعت ردق ىلعو ٠ سانا

 م ف ل ل لارا ف كاراعل ارا ةيفالا رارسإلا ندق م كلذ حؤعر



 م55 ملاصلا نهاكلا سادقك لماف مورا وا ءىطاخلا نهاكلا سادق له

 نم » لوسرلا لوب اك هتاذل سضغلاو ةمقللا بجوتسيو هسفن قرحي ةناف ةتسم

 لك اما قاتحسالا فالخ ىلع وهو ساكلا هذه نم برشيو زيا اذه ن م لك

 1 «برلا دسجزيمي مل ذا هسفنل ةنوئد برشيد
 ريغشال ةناف ضزالا لع ةخانن ىلوقل هللا عزم هيطعأ يذلا [ناطلبلا كح نمو

 لعافلا وه هللا لب لعافلا وه سدل هنآل هئاط# صقش الو هحالصب دادزي ال ذا

 رومالا هذه يشر برق ىذلاو رسحسب يىذلاو س دش يذلا وه هللاف هدب ىلع

 امئاج تنا تنكاذاف ٠ هنو يدآلا قاتهتسا سنجل ال هتمنزو هتششم -
 ةروك نأ دمع ناعبش قا اعاجرالا تك" نا 0 اذايلف لكاتل ماعط كل تمدقو

 ًاجالع بيبطلا نم تذخاو اًضيرع تنك نا كلذكو ٠ هاذ نم كل ايفاك ماعطلا

 ناك اذا صقني وا ىاعم ةينبلا يح يببطلا ناكص نا ةوق دادزي سبل ءاودلاف
 اذكهو .٠ كلضرع لاوزل ةعفانو ةلعاف اهتاذب انال كل ةديفم لازتال هتوق ناف ٠ البلع

 صالخلاو ةمعناا نت اهناف حورلا ةّرقو برلا ةماكب سدقتت يتلا رارسالا نع لوقلا
 ماعطلا مدسقب نك الا وه اهو طقف طيسو وه نهاككاو . قاقحتساب اهنولوانتي نب

 هيلع هئاف اًتطاخ ناك ناو هسفنل ةحالصف املاص ناك ناف ضيرءلل ءاودلاو عئاجن

 اهراغ ريدتو اهسفن قرح هلا لام ىلع

 اهم بعشلاو هللا نيب طيسوو ةعببلا مداخو بعشلا سأر هنا ثيح نمو

 ال ةءماخلا ةعيبلا قاةحتسا لجال يضرعو لوبقم وهف ةعيبلا مساب بعشلل وا هلل مدق
 نيرا لآ ةنكلا نا » نييسيرفلاو ةمنكك ١ نع برلا لاق دقو ٠ ةيدرلا هلاعفا 0

 الف مهامعا لثم اماو هب اولعاو هوظفحاف مكك اولاق امه ىسوم يس ىلع 000

 دمعلا كلذ لاق نإ » ضيا لاقو اهعئاص فلق نع ردصت لاعفالا نال ؟) « اولمعت

 برشيو لكصأب و م« اقفر برضي لع همودق يف ئلعي يدّيس نا هبلق يف يدلا

 عارم قع ا( 7100-1



 عباسلا لص | 77 هَ ٠

 لعجيو هلصفيو اهملعي ال ةعاسو ةنظيال موي يف دبعلا كلذ دّيس يتنأب . ىراكسلا عم
 ١١ « نينارملا عم هب هملصن

 0 ع لازي ال هنا الا هدّيس ةّرسم عنصي مل وو نهاككا نا كلذب ديري

 ةلماك امناف مدد د ىلع هللا | هععزوب يتأا رارسالا اام٠٠ هروح تكاح ىلا انس فرص و

 صخم اع ةمدختل اسسق هل ذا ىذلا شيلا كلذ لثم نم لدتسي اك ةصقأ ديغ

 ىذلا سفلا اوه سبيلا كلذ اورازو سنا ضعب ءاج نأ قفتاذ دسااو حورأا

 عم هدنع نم ةفرصب مهو سيلا ءاتساف . شحاوف بكترمو ناز ةناب ُةمدْخي ناك
 ملخلا يف ىأرو قيمج تاس يفي صاغ: صالا يف ركتفيو هانبو. 1 ةعفش ناك هنا

 ةناغلل كا فاص ءام م اهف ةقرم ل 0 كلذك وه ذاو 0 0

 ىذلا نأ الإ ةصلاخلا ةضفلا نم ةلسلاسب زيرإلا بهذلا نم ولد رثملا مل ىلع

 كاذ ذاو ٠ يقتسملا صرب نم اًذزقتم عنتما ةنكك برشي نا مهف صربا لجر يقتسي
 ولدلاو واح فاص ءاملا نال ززقتم ريغ برشاو مدقت م الائاق ءامسلا نم برلا هادأن
 ماقال نأ نما تلوصلا : سحلا معم الف ٠ « هبحاص ىلعف صبإلا اماو بهذ
 كلوا ااا داسفلا نما سدس ال تدعلا ء لاك رارتم الا ناو هللا 0

 امد يتلا س ددادقلاو تاولصلا نا لب عشا ىلعأ ا 0 ادا 0 6

 هواووعس| نم رجا ةداز لانك حاصلا .نماك

 راملا ربق ىلع هرمخو هزبخ لعجي نا | هدلو يصرب ى مالا ايرط ناك اذملو

 ئطاخا توص معسل رنا م موق 3 نيجاتخلاو عايش عم لكحأرو

 نع عط طو ةنا ايك كاذ ذاف ةعببلا ءاسّؤر نم امووع وا اطويرم نهاككلا ناك ناو

 يا » لسرلا نيناوق يف سوع افا لاَ اك ةمومذم هلاعفا ريصت 1 بعشلا سائر

 عطقيلف مهنابرق نم بّرقت وا ةقطارحلا نم ةيدومسملا لبق س 5 لا

 5 لزعملف مهعم 0 ناو



 مام١ سادقلا ةمدخ ن. منع مالتحالاو مونتلا وا عجضملا لثم ةندبلا سائندالا له

 نومدعي مالا ارهج نوئطخي نيذلاو نوباري نيذلاو ةكمسم مهيدل نيذلاو ةعدتبمل

 الاعمو عشا نويبع ْي ةراع نرريصي منال لب ةماسرلا يف هواش ىذلا تونهكلا متْح

 ةنهكلا لك نا نومه وتو هنو5 شل ىودمعو هللا اوس ملال ليف نيجذاسال 0

 0 ءابالا مهيعسل ىوقت ريغب اروتلم اكولس نورك نه ناف هملعو ٠ ءال يك نولا ”

 ةسادقلا قى 2 مك مهئاطلس نوامعتمس ال م,نوكل دنلأ كنع نيلوذرم اوراص جهال

 حدر واد دللا عضوب ريصت ةماسرلا نال هللا نم ال سانلا نم نيموسرع مهنوعدي

 اومفاو ةأطخ موعل وأ نيطايشلا اودسعتو هللا هةمسعن 0 ان ال وهو سدقلا

 ةنهكلا ىلع مه: واحيو مهن * نوبرقتيو مهب 0 نيذلا كاذححو . مهلا كه

 صالخ اورمدحا مهنكحار هللا 00 قطا اوركن طقف سل ءالوهف نيطلاصلا

 يك مهعم مهظح نوكف نيفلاخت ١ رث اوقنفأو ةسدملا ءايآلا نكس اد مهسوهذ

 )١ « تاع اههالكتن ىمعا دوهب ىمعا 2« بوكم وه

 مدعت 0 وا ةقطره وا ةئيطخ يف عقو اذا ن :رهاككا نا نيس هد

 رسا# تو اداولكا ل نوكي نا ددرير رهاط هللا نإ لعمف انسا لب ةجردلا

 م يللا ةجردلا ب باسل ملاصلا ن .هاكي لثم ميلا كسح 0 هناف 9 دعا

 برلا دسج زيمي مل ٌةنال هسفنل ةولا نكل اهمتخب

 نماثلا لصفلا

 مالتحالاو مونتاا وا عجمتملا لثم ةيندبلا ساندالا له
 سادقلا ةءدخ نم عنمت

 نيفرصنملا ةنهكل ١ هللا أ هان ناك هنا أع قبتعلا سومانلا توئهك نا

 850 مالتحالاو مهمل لم ندللا سائدا نم ةراهطلاو ةفعلا ماع اوزرحت أ همف

 ١( ىته ١٠١:١8



 نماثا) لصنفلا ماب

 نعال منتج هذه نم رهطت ال نمز الان ةكو تامرحلا لكاو تاتمملا راسل عرزلا

 اك هللا تيب ىلا مدقتلا نعو اضيا سادقالا نم وندلا نع لب طقف نيبارقلا ةمدقت

 برا ىلا نومدقتي نيذلا ةنهكلا اضيا سدقتياو » جورخلا رفس يل رومأم وه

 1 ظ 4 ١١ « مه. برلا شطب اليك

 ىو نا هنف فرصنلا هللا سعأ اطسوتم هتونهك ناك املف ديد1ا دهعلا يف اماو

 ل لوخدلا قد ةوخالا 4 اعل ثدح ندا » كو لوقك دسللاو حورلا ةراهط

 نم انولق شرلا رهط دقو لماكناعاو قداص بلقب ندتاف عوسي مدب سادقالا
 ةوخالا اهيا مكك أسأ » اضيا هلوقكو ؟) « انداسجا يقنلا ءاملا لسغو ريضلا سند

 مكسنم ةداع هللا دنع ةيضرم ةسدقم ةبح ةبذ مداسجا اوبرقت نا هللا محارع
 كسا صولخو ةمشلا هم نم حورلا ةراهطب كلذ نوكجو ل يا 10“ ةملمع

 ملظي الثل حرشلا اذه نم سداسلا لصفلا يف انهرب امك ةتيمملا ةئيطتلا ساندا نم

 دس اماؤا ةقنال اهناف دسملا ةراهط اماو ٠ ةنوند هسفنا دعو تفر كيج ها دعلل

 راوطالا يف جيرتسيو رهاط وه يذلا برا
 نابرقلا لوانت نع ماوعلاو سادقلا نع ةنهككا اوهن ءابالا ضعب ناف مث نمو

 سددعملا لوش اكتمل ةعحاضم نك يا سادالا هذه 0014 0 مه صرع اذا

 يرااب مكف هتجوز عجاض نأ ةلكأ لحي نكي ل هوجولا بخ ناك نأ » سوميوريأ
 لوقن ائسلو « مثهاسن نورشاس نيذلل هنم وندلا زوجي ال ءامسلا نم لزن يذلا زيخلا

 نم 0 310 نا برأ كاسح 0 مدعتب نع قلي نكل حاوزلا را 1 اذه

 نا اوعاطتسا ام ةعم اوناك نيذلاو دواد » نا لوب رخآ عضوم يو ٠ ةءيدسألا ءايشالا

 « مثاسن اورشابب مل مايا ةثالث نم مهنا اولاق ىتح هوجولا زبخ اولكأي

 عمجملا دقعل ةيئامسا دالب يف ميسمسا ةناثالث ةنس اوعمتجا نيذلا ةللذكار

 ١55١١ نيئاربع (" ناي تالا ين ل

 ”١5١ هةشور (



 مايوس سادقلا ةهدشخ نه علت مالت<الاو مونتلاوا عومضملا لثم ةيندلا ساندالا له

 نم تأرعا نايتا نع يجمالا دسملا لوانت لبق ناسنا لكمئتني ناب اورعا ينئديلا
 يىلاثلا بادكلا 0 نيطسغوا ىيدقلا كاذكو ٠ مايا ةعبس ىلا ةعبرا ىلا ةثالث

 3 ةيصوأ ام دايعالا ن م هريغ وا داليأا ديع لقا اياك » نامزلا ن

 اضيا لب لوذرع مثا يم يتلا اياغبلا ةعجاضم نع ال ماياب كلذ لبق اوعنتما

 سوي روب رغ ا نومال ةتلاسر يف سويليساب نيدقلا لوم اذكهو .« ؟اسن نع
 لهال ىلوالا ةلاسرلا هريسفت يف نسريسو ربما يع ددقلاو ٠ داعلا نع هحرش يف يزئيزتلا

 مهنا الائاق الاثم كّشنتلا نورذني نيذلا مدعو ءاسنلا ءطَو نع ىعني ستنرك

 ديرب نم كابل ير رالف نعاس ملا ياس ل ل

 لوسرأا سلوبو . عجبصملا نع مش انزل نع الوا عنتي نا بجي بلا دسمل مدقتي نا
 ىلع لا 5 نع ىخالا (ميدحا عنب ال » الئاق هتحوزو هد للا قاع لك

 ناطيشلا اكبر الث هيلع انك ام ىلا ادوع مث ةالصلل اغرفتت يكل نيح ىلا ةقفاوم

 ١١ « ايكتفع مدعل

 عا يف روكذم وه اك رارسالا كرش ةصاخ وه اغا ةالصلاو موصلاب دوصقملاو

 سيدقلاو ٠ لواشو ابانرب ىلع ديلا اوعضو اولصو اوماص ام د_ءب لسراا نا لسبلا

 نع عنمت ةجرزلا ةعجحاضم تناكنا » هلو قالطلا يف لوسرلا لوق حرشي سوعوريا

 موصلا نود لوح تناك نا ينعا « :ءاو لضفا وه امع يرملاب مكف ىلدالا ٠ يشلا

 ةيهلالا رارسالا لوانت نود لوحن ىلوا عونبف ةالصلاو

 جاوزلا نع اهتسمامشيو اهتنهك ةينامورلا ةسنكلا تبن اهلاثماو باسالا هذهلف

 ءانالا بجوا قرشلا دالب يفو . دسلملاو سفنلا ةراهط لكب هللا ةمدخ اوغرفتمل

 سد نا نهاكلا نم دارا نمو ١ اهولح لبق دايعالا ىلا ةنكلا هش نأ نومدقتملا

 هتحرز ىضر نس جول سلا ةماسر دنعو ٠ ةلماب كلذ لبق ةملعب نا هنن ىلع

 نولش (ه دنع راكلا ةسماهشلاو ةنهكلا صصأد ةنوطرشلا تا ايقاع 8-



 نماثلا لصفلا يدر

 ارسالا ىلع اويظاوبل مابا ةيناث محنتلا نع اوعئتم نا ديلا عضر

 تالاف 4 رماه هنا 1 ءاسنلا ضمحو مال_تح داو ينل رطق ناشب اما

 جرد ىلا وندلاو سادقلا نع اوعنتم نا بجي مالحالاب ن نر نيذلا نا اصوتروقلا

 لجرلا نا » ةيردمكسالا كريرطب سواتو# لاقو. . موام ريغ كلذ ناكسح واو ميذملا

 ةأرملاو ٠ مويلا كلذ يف ةسدقملا رارسالا الوانتي نا جاو سدلف اعماجت اذا هتجوزر
 نا » لوقي يواهرلا بوقعي كلذكو ٠ « رارس 1 0 دقتتا نا اهل زار ل اضاع

 | صن ثكز ه5 لال رابثلا كلذ سده نانا ال ليلا دن نملك

 « ةرورض 0 مل اذا مهللا رارسالا راقو لجال لب
 بحجواو 0 نهو ةسئكلا ودق ءاتمللا ىلع اضرا هللا مرح اذكهوأ

 ال نك ٠ نما ةدع يضقنت ث) ىلا تسلا لاح ف نابرقلا نع عانتمالا 0

 قيرطل ودعلا 0 الل تاضناح ا نموه ا 1 اب نا يعباب

 لطابلا
 ءاسنلا ضيحل ناسنالا ةشيشم ديغب اًنايحا لصحت ساندالا هذه نا ملعاو

 ريغبو ناسنالا رايتخاب لصحن نا نكم ةبانملا اًبضيا اذكهو ٠ ةعماجلاك هتداراب ان امحاو

 يو ةرمملاو انزلاك ةتيم ةئيطخ نوكت نا نكي هرايتخاب لصحن يتلاف هرايتخا

 دسكسا لا 1 الف هراشخا ريغب 0 يقلا نكلو 0 نكطاو نقلا ل

 يثاللا ءاسنلا نال ةئيطخما مول نم صلاخ ا ءاسنلا ضيح اما. طقق
 نهضعبد تاهارلا ىراذعلاك ةرايهطلا تالاطو نارا يطا اها ضرما

 ءارذعلاو ةجوزتملا ريغ ةأرملا نا » لوسرلا لاق اك نمجافنا ا ننام تع

 ملاعلل امف تهتف ةجوزتملا اماو ٠ حورلا يفو دسمجلا يف ةسدقم نوكتل برال اهف مت متت

 0 اهلجر ىكي 7 فيك

 ا ل ا لل تاياعلا كادسلل ءانالا سلب تذادقر
0 



 مام و سادقلا ةءدخ نم عنُم مالتحالاو مونتااو مهصملا لم هنن دمل) ساندالا له

 ةسدقا نكامالل اًريقوت كلذب نحل اوذأ ملف تاجؤنتملا اماو ٠ نهروذن هلل نيفبل

 لاق دقو ٠ هللا د نع هل ل نأ ةمضامورأ ١) ةعسلا نا ريغ

 لجلال لكيلا ىلا لوغدلا ىف ال..نذؤي ءاسنلا داو ىالكارلا كناكا اذا انحوي

 ريقوت لجال لب سندلا سسل ال رارسالا نم وندت نا نوناقلا أد مو ةالصلا

 نالبسلا ناك اذا الوا اضيا برقتت نا اهل زوجي تاقوالا ضعب يفو :رارسالا

 هل عاطقنا ال [اد

 نا يواهرلا لوقك اهتدع نم ناك موي يا يف ترهطتو تاستغا اذ١٠ اناث

 نا اما زوجت اهدسح رّهطتو لستغت نا ردقت ةثالث وا نيموب دعبو دلت ىلا ةأرملا

 لييس اهلا ضرع يتلا اما ٠ ناك موي يا يف لب طقف رارسالا سيخ يف ال برقتت
 ال برقتتو لستغتلف الاو . اهمد نالمس عطقني ٌىح برقتت نا زوجي الف ءاسنلا

 سادقالل امارتحا لب سندلا لجال

 كلذ نع نعنتمي مل ءاسنلا ضعب ناك ناو توملا رطخ يف تناك اذا . اع

 نينوكست ضيلا مايا ةعبس يف كلنا ةأرملا اهتبا تننظ نا » ةيلتسدلا يف ركذ ةنال
 ءاجرأا ةعوطقم ةغراف نيمهذت مانالا هذه يف تم اذا كناف سدقلا حور نم ةغراف

 بتكلا عامس نع الو ةالصلا نع يعنتمت الف كيف انك اس سدقلا حود ناك ناو

 « نابرقلا نع الو
 وق ببسح ةيامالا م يضلاخا لاق اضراب لصس ىلا كلا هاكر

 مارتحا لجال « كك. ١١ « رهاط مجتضملاو 0 ل 2 جاوزلا نا» لوسرلا

 ةلملطلا دايعالاو داحالا يف امسالو ةمدخلا رثآ اذا جوزتملا ىلع بحي ةيهلالا رارسالا

 هاضرب هلالح بنتو هريخ ىتني نا برقتلا ديري اًمملاع وا آسامثن وا:ناك اًنهاك
 يذلا هللا نبا مد يف كرتشم ُةنا:لقعلا ءافصب رظنيو !ًدسجو اًمور براب مصتعيل

 ١( نيساربع ١٠١:ه



 نماثاا لصفلا ماب

 لك يه ؟داسحا نا نوملعت اما » لوسرلا لوق تسح هنف لمي الكبش هراتخا
 مكل ا مكسفنال متسل مكناو هللا نم هومشلن يذلا مكيف يذلا سدقلا حورلا

 (١ « كداسجا يف وامحاو هللا اودجف ميرك نمشب متيركشا دق

 نوناقلا يف ادرءا اهبملا رصقب سداسلا عمجملا يلا اومأتلا نيذلا ءانالا كلذكو

 رتل الو ةيشايشلاو ةناسملا نوبع ردد الداعلا نيجوراملا نأ 3 !نيلئاق بغض كرلاثلا

 ا ل ا
 هتكماعشلاو ئارسسلا نإ » يناثلا ةنمط رق عمجم يف ٠ ءانألا لوق 0 ىنعملا اذه يفو

 ثدحي نكل . « سادقالا ةسرامم دنع مهئاسن نع اوعنتعو ةراهطلا اوظفحي نا مهيلع

 هوعدت مث دغلا يف سدقب نا وان ريغ هع معصم ىلا ىوأب نهاكلا نا تاقوالا ضعب

 راردق يذ لج مودق لجال 1 ا ع بالسب امأ سدقمل ةرورضلا

 3 صل د انافولل رطخ يف افئدم اذ هلام ةديبعب دالمل ا برمأ

 ةدافاو ةرورضلا باسل 0 اذا هياع انج لل دا دنعو مهةمالمو داحلا

 ةعببلا

 1 0 علت نأ هيطتسإ ع ىلع نعوم ا حودتملا هاك ١ ناك ناو

 نا دتحي لب نييملاعلاك تابدسإلا يف كلسي ال نا هيلع ريشنف هتيءر نع الو

 ٠ ماوصالاو ةعمبللاو ءاعبرالا ماياو ةمرككا دايعالاو داحآلا مايا هعيتحم# نع منن
 ارسالا لوانتل نايالا ونب عمتجي يك اهف سادقلا لطبيب ال نا اورما ءابالا نال
 برلا دسج اولوانتيل مايالا هذه يف عمجاضأا بنتحي نا ا 1 كلذكو

 للك راق ةدلص راثس فاتح قوم نهانا

 اواج حح أخد همو انمصدح هزيل 0 توبه

 يحمد ألو . لص هروه |ظحوهزجومه احوح مسمع ج

 ا 0



 مام“ سادقلا ةمدخ نم. عنك مالتحالاو مونتلا وا ريالا لم هلذلا 0 له

 سبح وبك 5-0 (نادخ ا مت 000

 يجاوزلا شارفلا بنحب ةسدقللا مانالا هذه 2 ملا أت ةعببلا تناك اذ

 ضصاخي هاوه بسح فرصتيلف ملل ةسص يك اماو . نهاككا سا ىوا عون

 ةجوز ُهل سل نمك اًديف نوكي نا ىئيش هشارف يف ماذا ن .كل ١ دسملا ةقشم نم

 نأ 0 ١ اذه لوقاف٠ . ص1 ىزغأ يلاف انا اما» لوسرلا يصوي ام بسح

 اك نوكايلاو مهل ءاسن ال مهناك ءاسن مهل نيذلا نوكي نا يقبف ريصق نامزلا

 نولمعتسملاو نوكلمي ال مهناك نورتشلاو نوحرشب ال مهناك نوحرفلاو نوكسي ال

 50 نر ال مهناك ماعلا اذه

 درع اودصّش ال يأ ةعفنملا دودح زوامل ا هيف د ال نا كلذب داراو

 نيصلا+ نونوكي سعشلا ةدافال سيدقتلل ةرورضلا مهتعد اذا ىت> معنتلاو جزل

 مهيلع سيل مهنال اوبرقتي نا مهب قيلب الف مهاسن 0 اذا ماوعلا اماو ٠ موللا ن

 نهاككاك طغض

 ةمظعملا ةمايقلا ديع ةليل هنا ينغ لجر نع لاثمالا باتك يف 1 دقو

 ىح ةر هولا كوات اه دك بعشلا عم برقتيل مدعهت ميد ١ دنعو ُةَتأرما عجاض

 لوانتو هنذب فرتعاو هئارتجا ىلع مدنق ٠ ساككا ىلا تداعو هيف نم تراط

 عنام يغب دسجلا
 اذا برلا زبخ لوانت نع لجرلا ىعني ةيمور اباب ريبكك ١ سويروغي رغ سيدقلاو

 نوتنثب توهاللا ءاملع يقاب عم نافاملا اموت رام كلذكو ةذللا دقت, تحوز رشا

 ىو ةاتالاو ايلا يفسروا نشل رق واط نإ فيج 15 110
 راسالا يف ا 0 مال 27 ىلا ءابال هذه يف اوبرتقي الو ماوصالاو ةعسملا
 ةيسلالا

 ممل:7 ستنروك ١



 نماثلا لصفلا "مام
 0 سس سس ل يي يي يل سس ب بسسس ممم اسسلل<9ل يييسيييشمكيييِ سس سس س سس سس هسه سس سس سبييييجيعععاا باب... بيانه

 اذا اماو ٠ ناب رقلا نع عنتي نا بجي ذذلتلا لحال هتحوز رشا يذلا لجرلا نا

 هيلع حانج الف ءاطخ الو ةذل دصق نود لسنلل املط وا هتنيرقل ءاضرا هترشابم تناك

 يه ةمومذملا ريغف ٠ ةمومذم ريغو ةمومذم نيبرض ىلعف ةبانلا صوصخ نمو
 ا اش ل د ا للا داما ل ناكل فم انزال ىلا
 هذه تناك ن٠ ٠ نملا ىف نمت نماالا هاله رهام الو , املاخماو ةذورإلا نفادا

 اظاوم | دباع 0 يا رع هضاب راسالا تكد نا نود رك اش نا رد هتلاح

 ةزئللا كلحي اتم كلل دال كك رارتمالا لواتتا لع
 هلو لكأألا يف طارفا نع نايحالا ضعب يف لصحي مالتحالا نا ديغ

 يتلا تالايخلا نم نايحاو مونلا لبق راكفالا دراوت نمر ةبطاخلا نم اًناقواو

 ةيطخ تاقوالا ضعب 01 0 هذهو .ريذسا ودع اهلسري

 هرذجيل# ينمسف ةيمانلا 5 وقلا هبف ميل هب لكلا نم رثكألا نأ ناسنالا ملغ اذاف

 اهتمواقم ىلا ردابي نمو ئطخي اهلبقي نف ةوهشلا يمن اهناف ةسحجلا راكفالا اذكو
 مثا الو هيلع مول الف اذه عم ملتحاو اهب هروعش ندل

 كالا ف نان الا ناك نافل سلا لا تعبت املا تالا ا !انطبأ اذكهو

 رثاليح وجني سيلف نيطرغم (خارتو الاسك كلذ لمها ُث ةالصلاو ةدابعلاب هتلتاقم
 ناطيشلا سد نع لب لامها الو .خارث ريغ نع قبش هل لصح ناو ءاطخلا نم

 ىشش تاعفد ناطيشلا نا ناهرلا رابخا نا (مك٠ هيلع حانج الق !دسح

 ةأامللا ءاود نع مهعنع 2 ةبانملا 2 0

 ناطيشلا ءاملأ ترا ا مارب الكا ناك اسال رم الحار نأ 7

 اوراشاف خوبشلا هرمأ ىلع علطاف ادج كلذا نرد نابرثلا 1 يكل "ل

 ناطيشلا يزخخ مهتروشع لمعف عاطقنا ريث؛ نادرقلا لوانت ىلع يظاوي ناب هياع

 تالاشلا لاسر 12 ا كللذ نو

 ةمدخ ىوش ناك ال هنا سوئبطسلا# سرطب ةريس يف روكذم كلذكو



 سرافلاب قلب ال هنا هل لاقو برلا هل رهظن اديدش نزح نزف- ملتحي ناك رارسالا

 هناصح سحضت اذا رفسلا نع نع مجري نا

 ندبلا لجال تاسالا يف ركمتلا نع عطقنت نا سفنلاب اًمئال سل اذكهو

 هذم ةلازا لجالو ٠ ةداعلا نم سمحت اذا لتعلا ةمودعملا ةمسبلا هش وه يذلا

 دحالا ةليل راتس توعاب يف ةعببلا بلطت تالايخا
 ب ١ بحل توب اسيننو |ةنع يدحهدمإ لهيم) محد

 | خ١ نمحو .! ادم !اهصو نفاذ أممييح احهحلس يم

 بح مح خد ألو . بييزحو اخ هيحح انعم اطسمو

 ١١ ]لهح يدحصإ لحه هنو . اقبح

 ركفب تناك ءاوس سانلا ةطلاخم يف ناسنالا اهدصّقب ىلا ةمومذملا ةبانملا اماو
 مد نع ناسننالا منت ءاثثما الب ءذهف بكرم ريغ رظنب ما سم نسل ما سد
 سننلا سم املا حرشلا اذه نم سداسلا لصفلا يف انهر يك ةيحلالا رارسالا

 هللا ماما اثوقمم ناسنالا ريصتو دسخاو

 يه ىلا < بطلا امد اذ “ف دعنا اننا» ريكتا لتر كلا نال لال دقو
 ةرؤرطلا هاي انرامتخا ريغب ىعيبط نالسس انل لصح اذا انا ريغ ٠ ءىث لك نانا

 ْ «رومألا رثا اس لمحت اك

 ةوخالا اهيا عسنلف » الئاق ةوخالا ظع ناك نيح سانوات امنا اضرا اذكهو

 مياذملا ىلا مدقتلا موزن نيح ةصاخو سند لك نم ةراهطلا ظن ىح اندهج لك

 ايف نوكسن يتلا ةليللا يف اقباس اهانظفح يتلا دسللا ةواقن رسخت الثل رتولا

 مالحالا نم ينجنو ةحارلا داقر اعشاوت -ءولنملا يلع قع مهللا ىف ىضها : ةمحرثلا ( ١

 راكفالاو ةلابالا يلم طلستت الف نيما دافرب هلك ليللا ينعراو ةحيبقلا ةليخالا نمو ةقلقملا
 ةميئالا



 عساتلا ىلصفلا مله

 قرط بالشلا انؤدع نا ةوخا اب ثدح ناو . صالخلا ةدئاع كارتشالل نيدعتسم

 ةذلو ةمومذم ةوهش رغب 0 ىهفالا نوعلا ءاود انمدع يك ةدقار ىهو سفنلا

 « صالخلا زي ةمعن ىلا هوجولا ةلادب مدقتن نا رذئنيح عيطتسنف ةيرايتخا
 نم نا » ا هلاق ام 00 اناضرو انراتخاب ها 0 ا ك1 ا ريغ

 لكحأ اما قاتهسالا فالخ ىلع وهو همد نم برشيو برا زبخ لكحأب

 )١ « هسفنل ةنونبد برشيو
 نال اباطتلا رئاس نم رثكأ ةسدقملا رارسالا ةمرزح كتهت اهناف انزلا ةيطخ اماو

 اهعم ريصي ةينازلا هتعجاضم دنعو !دسجو ادور هب جزتي براا دسج هلوانت, ناسنالا
 سمالا اذه نم ميقا ٠ يش الو : ةينالا ردع ا 01 2

 يه مداسجا نا نوملمت امأ» الائاق ستنروك لهال لوسرا 1
 3 3 نما كانا اضم افجر 2 ال . ميسملا ءاضعا

 ٠ ادحاو ادسج امهالك ناريصي ليق دق ةنال اًدحاو ادسج اهعم ريصب ةنازب نرتقا

 ةبطخ لك ناذ ىلزلا نم اوب رها ٠ ادحاو احور هعم نوكف برااب نرتقي يذلا اما

 5) « هدسج ىلا مري ةناف يلازلا اما دسملا جراخ يف يه ناسنالا اهلعفي
 ىلع نيتئومو هتمعن نيرب دم اونوكب نا مهيلع هللا معنا امكف ةنهكسلا اماو

 ةماركلاو ةراهطلاب ميعسو مهسوفن اوربدي نأ مهيلع بجي كلل نك عب زوت

 برلاب هي الا ا د اك

 مساتلا لصفلا

 سادقلا ةتر نم نهاكلا روطفلا مدع لخ

 يف صوصنم وه امك ساد_هلا ةمدخ نم نهاكلا عن روطفلا نا سرر ال
 يقنو مئاص وهو الا نابرقلا لوانت ىلا دحا برت. ال » ليق ثيح لسرلا اباصو

 1 ت):11 مر م رك



 مم سادقلا ةبتر نه نهاكلآ روطفلا ملي. له

 هب انانسا كاذ لمف دقو نابرقلا لوانت مث تانمؤملا وا نينمؤملا نم رطف نمو

 ”نوسدقي اوناكح ءامدقلا نم نيريثك نا ريغ ٠ دبالا ىلا برلا ةسسنك نم فسلف
 دبسلا نا ةئينلا ةسدقملا ليجانالا ةداهش ىلع اداّتعا كلذو نورطاف مثو نولوانتيو
 سونام ابابلا نا ىلع ءاشملا دعب ذيمالتلا ىلع ُهمّزرو رهاطلا هدسج سدق صاخلا
 سنايكتوا اياملا ةفلخ مث رديتر مثو نابرقلا اولوانتب نا نيئمؤملا ىهن دق

 ناك ناو اهادعت نم ىلع اصاصق بترو ةعدملا تلا كلك تدبد نيناعو ةراس نيس

 ناك ناو مايا ةعبسف اريك ناك ناو مايا ةثالث موصي نا هيلع ضرف نسلا ريغص
 أموي نيرشعف انهاك

 رارسالا سيمخ راهن الخ ام روطفلا دعب نابرقلا لوانت عنتما نيا كلذ نمو
 دايعالا يف كلذكو . ميلا عنص امب امبشت نورطفم مثو هيف سادقلا نولتي اوناكسف

 نذاب نابرقلا لوانتي ناك دمعت ريغب برش وا لك ادحاو نا ثدح اذا ةريمكلا

 يك وا: ءاسورلا نم دحا تامباذا هكا ذكر «ضرامتلا ل كل 2 د5: نهاكا
 3 ا مهحا ال ةنا ريغ ٠ نيررطاف اوناك ولو هلجا نم نوسدّش اوناك

 ام مئاص وه نم الا جيذملا رارسا سدقتت ال نا نيررشعلاو عساتلا نوناقلا يف ءابآلا

 00 هلجا نم سد الف روطفلا دعب هراغ وأ فقسا يوت 00 راوعسالا نع مح ادع

 اوّدعت دق ةنهككا نم اًضعب نا اهو ١ طقف ءاعدلاو ةالصلا يف هنوكّذديو هنوزاح لب

 لكنا رشاعلا نوناقلا يف اوررقو اقارب يف اومقجا نيذلا ءانآلا مهّْيو ةيصولا هذه
 ءايآلا كلذكو . هتجرد ن .م لزعملف رطاف وهو نيفوتملا ”احالا نمدقو رك . هاك

 سمنلا ناب اومكح دق ةيقذاللا ةنيدم يف اوعمتجا نيذلا نوتسلاو ةتسلاو ةئامالثلا

 1 نيعبرالا مايالا لثك موصلا هيف بحي ريككا

 سيخ موي موصلا بوجو رّرَعَت ةينيطتطسقلا يف سداسلا سودنوسلا مأتلا الو

 ىقالتو ةدالا كلاث تسطتناف + رطاف وهو دحأ هيف 0 32 511 رارسألا

 ناو . نومئاص مثو الإ رازسالا نوسدتب ال ةنهكلا نأ ةمبلا 154 قارنالا لبضع
 م6



 عساتلا لصفلا ما

 4 نا 6 دانلا نأ نطمعيا  سددقلا ناقد كلنك الا اهنولوانتي ال اًضيا ماوعلا
 لش همقل نا هلوانتف برأ دسح وه يذلا ميظعلا لضلفأ | اذه 0 نأ 0

 دقو . اه 0 ترعلاو لكحأملا نم أيش قوي نأ

 ةمهتا امم ةسفن انزيم ةثلاثلا هتلاسر يف فّقسالا سوقايرتل مفلا يبهذلا انحوب فلح

 نا طنا لانا كا سس دتلا ,نانرتلا لوا: هنا نم :ةديمابلا تاياقلا ئرذ ضعب ادب
 نامالا رفس نمو ةفقاسالا رتفد نم يما حلف اذه تلعف تنكص نا لاقو
 هتوكلم نه برلا يلدرطيو يسكذ وثرالا

 عتب الا تقر ام اهناو اهفرشاو ةعيبلا ناس مظعا ام يراقلا مهفي 05

 سد ناب 1 نمو مازالاو لوبقلا بجوال كلذلو" سدقلا حورلا م اهلاو ديدش

 و 0 55 فرامل | كوأل رطخ :نودو نظاف هوز سدنقمللا نايارثلا واتت و

 يف نهاك نم مقتنا هللا نا انوروط فقسا سويروغيرغ ركصني اي هللا نم ةمقتلا
 لك لدللا فص دعب ام. ىلا دالخملا دنع هنل ةريثحإ رفاعي ثكم ةنال اننرولا ةندم

 هلارج نم خرصي دعا ديدُس عجوب هللا يرض تقوللف م مدَقَت حاصلا قشنا

 ١ هيلا اة هنفا ما تحيرحو 1 دسكا <اق اريخاو الئاه اخارص

 هتايح ةدم لوط رهش ةه لكلا تا يبو هتيد ىلا هولمخل

 دع ص اختلاو يدرأا هلعفل 11

 يضم دعب لب الاح نابرتلا لوانت دعب نولك أي ال نونمؤملا ناكة عيبلا ءدب يفد
 0 ل ىلإ لالا ردا لاسر نم تاور رغ كا رثك اد هيلع تاعاس ثالث
 لجال ستذررك ل هال ىلوالا ةلاسرلا ريسفت يف مفلا يبهذلا انحوي تاظع نمو برا

 دعب اوناكن يذلا راهطالا لسرلا نيلثامم اونوك, ىتح برلا دسح لوبقو ةداسعلا 1

 ادارا ام راهطالا ءابالا نا ريغ . هبسنلاو يلطلا لعد نسا يمل راسا
 0 موصلا مثومزلأ لب ةعيبطلا فعض لجال كلذ نينمؤملا اومزاي نا

 ىثغتو لاملا لغشت لكآلا نم ءالتمالا ةدايز نال ةدارالاو لقعلا يف براب اودحمب



 286 سادقلا ةبتر نم نهاكلا روطفلا عني لد

 ىلا نامنالا راص | اذا هنا ريغ ٠ .لكلا سب ةمعنلا رسخ لوالا 1 ةريصبلا ىلع

 نهاكتر ٠ ارطاف ناك وأو ةيديالا ةامملا ةداوز هلوان نأ نهاكللف تاما رطخ

 قذتا اذا اك كلذو اًرطفم ناكولو دمع ريغ نع تاقوالا ضعب يف لوانتي نا اًضيا
 سيدتتلا نا ملع اهقاذ الو ةدساف اهجزم يتلا تناكوا ءالاب رمخلا جزمي ل هنا
 ولو اهلوانتمف اهسدقنف ةِنآث ءاملاب ىرخأ اًرخخ جيزي نا بجي نئارف محص ريغ ناك

 باصا اذا اذكحو . ساككا يف تناك تلا ةدسافلا رمخلا برشب رطفا دق ناك

 ساهشلا وأ دئلمح رضاخا نهاكسللف لواختلا نع و سددعقتلا دعب ضرأع نهاكلا

 ساككاب ةناشربإلا تقصل اذا اًضيا اذكو ٠ ارطفم ناكولو رارسالا لوانّتي نا ريمكلا

 وفطتل ءاملا نم اليلق اهيلع تصيب وا هعبصاب اهكرجي نا ُهلف نهاككا كن- فتسبوا

 را نم عقد اان نمل لسغ دعب دجو اذا هل اذكو. اهاباو ه 0 م هسلع

 سدق اذا ضيا اذكو. هركم ءانا يف اهظفحي وا اًرطاف ناك ناو اهلوانتب نا ةسدقملا

 رذت اذا اذكو ٠ لوانتيو ةحيبذلا لّدكيلف رطفم ةنأ #53 سيدقتلا دعو نهاكلا
 سادقلا .لمك .نأ .ندقف'ناقنلا:لرضعو رافلا نمج وتل ةلز ألا تلقتتلا نك
 يود«. رارعسألا ءارتتللا لاك ةئيننك لب نيل تنحل مصل نر كلا لواتتيد
 اذا نهاككا 0 نا نكم لب اهوانت اذا رارسالا ةماك سمت ال ةرورضلا ت
 رهاظ ببس نود سادقلا ليمكد لبق بعشلا ماما ةمدخلا باش مع



 ثلاثلا حرشلا
 ساخنا ةنيكلا نسدالم' ىف

 هل 0 ةطيصللا ماس كوكل نأ ءادتإلا دثم كوميتملا ءابآلا مسر دق

 نع زيت يك اهب صتخم سوبل ةجرد لككو ماوعلا بايث نع ةفلتخم ةسدقملا رارسالا
 الصف رشع ينثا ىلا ةيسقنو حرشلا اذه يف ملكتن اذه نعو . اهريغ

 سادقلا بايث بس يف لوالا لصفلا
 لرش دا ءاس ولا لحداب تازوهاد «(ليعللا شلاق قفل زصفلا

 ا.ءزحصص ىحص

 !|!.ههمواو دعا لرش ذا صيمقلا سل يف ثلاثاا لصفلا

 المعمم ىنعالشاب لوم دا داززلا دش ا عبارأا لصفلا

 لح فوزهم لوآب ذا ةنصللا يف 00

 لاسدوعح.٠ !:عماح لود ذا ليشرطبلا يف كدا يقتل

 تتحيعأب يدمالعم لوقي ذا نيدنزلا يش عباسلا لصفلا

 مهدد يسن هبد لوَه ذا ةلدبلا 2 نماثلا لصفلا

 هبعموح #ع؟تدععم لوآي ذا ءاسؤرلا جات يف رشاعلا لصفلا

 ادعمحو |: م وس لوس دا ءاسورلا اصع 2 رسع يداحلا لصفملا

 متاخاو تاسعتلاو ردصلا بيلصو ديلا بيلص يف رشع يفاثلا لصفلا

 هجرت ىح لوقيذا ءاسرلا باث يقابد نيكل د



 مم6© هللا هه. دخل سادقلا تانك بلس ِف

 لوالا لصفلا

 بسجل دسكلا ةئايص ابهنم ةريثك بابسال بايثلا نوذخت» سانلا نا ملعا
 يف يذلا 691 نال نوسيلت ام عداسجال اومتبت ال » برلا لوةك لوصفلا فالتخا
 ام ةنأ بوُتْكَم وه اك هارع رتسل اهنمو ١١ « اذه ىلا نوجاتم مكنا م امي ءامسلا

 دخلا لجال اهمو ٠ مئاهبلا دواج نم برلا امهسبلا نينانرع ةدللا نم انادلاو جرح

 علخساو بايثلاب مثومركا كولملا نأ لامشادو غدر ء) فسوي نع ءاج اك باجحمإلاو

 ضيبأ و م طربغلا سلا ءزهلاو راقتحالا لجال اهنمو ٠ ةفرشلا ةرخافلا

 سم 5 قالا ن م م ذلا زي لجال اهنمو ٠ توباتلا مادق ءادرلا كلذ دواد سبأ اكو

 لوسرلا لوةكح ةنطاللا قالخالاو ةريسلا نامب 5 اهنمو ٠ ةماثتلا رفس يف برأ

 رورغلا تاوهشب دسافلا قيتعلا ناسنالا قباسلا مكفرصت ةسهج نم مكنع اوذينا »

 ربلا يي هللا لاثم ىلع قاع يذلا ديدخلا ناسنالا اوسبلاو ٠ مكناهذا حور اوددحتو

 !ٍ ببلاو »00 « سلا عوسي برلا اوسسلا » لوي رخآ عضوم 0 قحلا ةسادقو

 ٠ ةسيلنل انوث ناك ميسلل وا ةعزنتل اًسامل ناك قيتعلا ناسنالا لعل أ ) « هللا حالس
 هلئاضفو صاخلا ةايجم يدتقنو !هتريسو ةئرطخلا قالخا انع عزتن نا دارملا لب . الك

 ةآرملاك اونوكت , نا داراو تونهكلا ةمدخ هيلو نرراه هللا ناعما 1 !دكهو

 رفس نم نيرشعلاو نماثلا حاصصالا يف ىسوم ىمأ مهب اوهشتيل بعشلا ماما

 ارهتيعتا ةيكملاو مهنلا حو حور برلا مالم نم يك تأ 3 نك ' جررلا

 ةماعو نك ياا رسب ءادرو ةمجو ليوارس يا دجلاو ةماركا سبالم نوراغ

 نا مث . ناتككا لزغو زمرقلا خبصو ناوجرالاو زلاو بهذلا نم اهلك انجاتو ةقظنمو

 سون : ب نسسفأ (#8 نون فلو

 ٠ 25 نسسفإ (ب |0195 هيو (



 لوالا لصفلا "15

 فتك ارز كا ا ا
 رشع انثا اهيف اعوضوم ةعبرم ءاضقلاو مك ةردص هردص ىلع اًضيا عضي ناو ءامسا
 [سومنم اح ةردصلا طسو يف لعجيو 0 6 0 0 0 0

 ينص ةقوفو ء يضم دهصع نم اًليلكا هسأر ىلع كلذكع ض ,و قلحاو لدعلا هيف
 قوف امهياديو زق نم طبخ اههمظنيو متاللا شقنك يالا 1 مسا اهيلع ٍبوُنكَم
 هجورخو هلوخد دنع |متوص عتسنل ةيبهذ لجالج ليوارسلل لفساب طينيو ةماهلا
 برلل نهكي ام دنع ةمدقلا تقو

 ةنهكصبلا سلي نا لسرلا نامز نم ةسدقملا ةعيبلا تملست هذه هش ىلعو

 سوطيلقانا انامل رمأ يي كلذب ةقئاللا باشا رهاطلا سادقلا ةمدخ يف ةسمامثلاو

 م لا ضال رفا فر لاا دبل | عم ةيلافتحالا ماهلا يف نوكي نا

 ةيسدقلا سبالملاب نوح مهلكو مادخلا ةيقبو ةينكاردوبالا مث نينواعم نوعدب
 ةسدقم ةمدخلا بايث عيمج نوكت نا ديهشلا نافطسا ابايلا ىمأ كلذكر

 رومالا يف احلاعتسا وا اهلقن ماوعلا نم دحال نذوب ال ناو ةسئكلا يف ةظوفحمو

 ةماكم هللا ةمدع نركت ىاارغال هللا ةمدخ يف لب ةللاعلا

 ةيبقن ةفيظن سدقلا سبالم نوكت 0 نئس يفي ءابألا ىمأب كلذكو

 انحوب يار ىلع اما مرا كرك ترس نيرا ا شوكو

 اهلي نأ. ةمعنلا م 9 مل بايثلا كلت نا توهاللا يملعم يقابو مفلا يبهذلا

 ديدخلا دهعلا يف انل ىطعت ىتلا ةمعنلا ىلع لدت تناك لب

 ضراو برلا دسج ىلا ةراشا نملاو ةعببلا ىلا 0 تناك نامزلا ةق نا ايكف

 تاك ل ملا تاكل كلل تاك اذكها < داعلا ىلا .:املا 0 ءامسلا ىلا داعمملا

 ةسادقو همالاو يسملا لئاضف ىلا اًرمر تناك افاد يبنلا ىسوم اهسبل ناكك ةمعنلا حنت

 كابوط » |! .هحمخحح توص يف ةعمبلا سيدقت يف لوقن امك اهب ريبادتو ةعببلا

 يف نوراه اهسلب ناك يتلا بهذلا لجالج نم اضوع ةناف ةسدقملا ةعيبلا اهتبا



 تاذ ةدمملا ريبادتلا فانصاو ةسادقلاو ةراهطلاب كدالوا عيمج لمح نامزلا كلذ

 « لئاضفلا

 ةداكب امركمو ةتاذب اح نوكيل ةمّركم نهاككا باث نوكست نا بيلا صأو
 هلاعفاب اًلاْضاف نهاككا نوكمل ةسمخ بابثلا ناولأ تناكو ٠ اًرهاظو اًنطاب لئاضفلا
 نك لجالخا ه هب طمايو رهولطاو بهذلا سناب نهاككا 0< سمخلا هساوحو

 ولو هنا ملعيإ جاتا ةماعلا هسار يف سلب نهاككا ناكو ٠ نيرضاحنو هتاذل !اديفم

 مكسلا ةردص وردص ىلع لمحي ناكو ٠ هتعاط تحو هن 8 و ا . ناك

 .هسعش ريبدتو هسفن صالخ لجال لدعلاو قا ىلا نيلئام ةتداراو ةملق نوكمل

 لاعفالاب الثام 5 هطابسا ءامسا هييكحنمو هردص ىلع لمحي 0 ناكو

 هيبكنم ىلع ةبعش المار ةيركلا ةراحسلا نم لضفا اوناك نينلا انبر لسر نائالاو
 برلا لمح وه ام اناَق بعشلا اذه كلأس نا » ايمرال برلا لوقك ظعولاو ملعتلاب
 يلا » لوسرلا بتكص ام هبلق يف مهعبطيو « برلا لمح متنا افا مه لتقف
 ١١ « يبلق 2 مكسظفحا

 انا ثلاثلا ايخز اباملا امتع بنك دقف ديدخلا دهعلا يف تونهكلا باش اماو

 نهاكلا دهتجيلف نكك. ةثيبنلا حاورالا دض ةكرعملا يف اهسسلب نا ريما ىلعو هللا حالس
 ىعدتو .ةمعنلا نود بايثلا سدابال يا هيلا راشملا نم 5 ليلدلا لمحيال نا

 ضيفتسنو بونذلا نم رفغتسنو نيطايشلا بكأوم مزمن اهبو برلا ةمدخس اهنال احالس
 ةسادقلاو ةراهطلاب رارسالا ةمدخ ليمكتل ةمعنلا

 ةبللا ةراهطب اولمححي نا ةنهكلا ىلع سحب » سوفوريا سيدقلا لاق دقو
 سيلنو ملاعلا باث عزان نيح موي لكو ٠ « برلا رارسا اوسدلي ىح لئاضفلا بايثو
 ناطيشلا اهانمسلا يتلا ةئسولا بايثلا بر اب انع عزنا » نيلئاق هللا لأسن ةمدخلا بابث

 «كعبلنن 2 انمسلأو



 يناثلا لصفلا ؟ ملح

 لغدت نا هلال برلا ابا انلهأ » نيلئاق ةعيبلا سيدقت ءدب يف اضرا سلطنو
 جست يكل ةذاحورلا كاباصو ةلجب انيزو ةلجملا كسيماون انسسلاو كسدق راد ةراهطلاب
 ارو ءولمملا كردخ يف رونلا ينب نيوعدلا عم

 يناثلا لصفلا
 لوقي ذا سارلا ىل+حر يف تازوهحلاو لعن دش يف

 مهلا ل دامو ىنحدص

 نإ درا ىلا ديلا ىف نذإب ل سرا نا ىف راهطإلا ءانآلا مات دن
 هيمدق نع ءاذلحا علخ ىتح لعتشت الو أران دقوتت لمللا قوف تناكيتلا ةقيلعلا ن

 ضرا هيف مئاق تال ىذلا عضوملا ناف كيلجر نم كيلعغن علخا > هل » هك الئاق

 ١ 4 يل قم

 ىلا رطاشلا نءالا مدقت ال نا ديدخلا دهعلا 8 يوامسلا بالا كارإ تلك

 هعبصاب متاكسا اوعضوو ةديدملا ةلخلا 0 نأ 0 را لامملا ةدئام

 ىلع دعصي وا ة بناها ميكسا نسال نأ كنس نك ناب مث نم نا هلجرب. 0

 : لفك ىذتوو ماعلا يف وهو هملجر ف ناك يذلا ءاذملا كلذ هنغ م نا مب

 يف يعسلا ىلاو ةدسافلا ةوهشلا تاذ ةملاعلا ةريساا كرت ىلا ءاعإ هنم 0 8

 ليخالا ريب

 باب هلخديو هنيعب فقسالا هذخأب ةماسرلا يف كلذ لترملا سلب ام دنعف اذهلو
 ةمدخاو ةماقتسالاو كولسلا ةراهط لوخدلا يف برلا كطعلف » الاناق نوزباردلا

 فواعملا لجيلاو قرتحت الو دقتنت لمللا ىلع تناك ىتتلا ةقيلعلا كلت ناف «٠ ةلادلاو
 تانوفع قرحي يك حيذملا ىلع ةمدقن يذلا بلا را ل ىلع دعملا

 ل 0



 يذلا مادخو نابهرلاب صاخ وه يذلا ءاذملاو ٠ ةينلا ءافصب هيلا مدقتملا اياطخ

 باَمقلا همش | يولتس نع فوشكمو مدقلا لفسا نم طباض ةنال العن ىدب

 كولسلا ىلا ريشت اهناف اذه انموي ىلا سيسنرف رام نابهر اهسيلي يتلا لعتلا اما

 نديلا تاوهشو ماعلا روما نع هراكفا عطق لق ام دم وه نم نأو لئاضفلا 4

 لوةك ةراشلا دادعتسا لعنلاا هدش قيدتو تف راوأتلا رظاذمو ةاعلا 1 هلع مفدر

 ١١ « مالسلا لينا دادعتساب مكمادقا اواعئاو ربلا عرد اوسسلا » لوسرلا

 مث ىلاعت هتمدخ 8 نيطترملاو هللا ةدامع ىلا ماعلا ن رع نيعطقاملاو كاسنلا ناو

 . ءامسلا نم هللا نبا اهب اناتا يتلا مالسلا ةراشبب هورشبيو ملاعلا اوذملتيل نولسرملا

 ىدل نيداضملا لالذاو - راةتحا ىلع لوا "لوب لعنلا هذه نا لون كلاذلو

 ام دنع اذهلو هاناصو طظفدو هللا 5 ةسشسحخ ةدقوتملا اهما جمس قزم يتلا تاويشاا 1

 الائاق خصب س ادعأا 3 01010 جاع

 مصوز >حاحل كمو الجت لعجهح جسما لامؤزدص بيتدص

 ىو نصب ايةودححو . يحي حم هج ردم دصو

 ؟ سس ادوعمح اهم
 هللاب ةرداق يمث لب ةيدسجل تسلل انبرح ةسا نا » ضيا لوسرلا لاق اذهو

 ةراصب لك يبو هللا ةفرعم دض مقدرب ولع لو ءارالا مهنف نوصخا مده ىلع

 0 م 4 1 ةعاط ىلا

 مهذاتحاو الا مهصقلا | فرز اراكأر. الأ ليئارسا يب رم درجت ناك اذاز

 نيدذلا ىلع بجي ىرحالاب مكف مهيدياب مهيصعو مهلجرا يف مهتاذحاو ةدودشم

 ل1 ا

 نوعي ينو م رق كتمت ًانيو دين تلتف ردع دض اشتي قاف مولا لعجا : هييوسارخ ( م

 ٠١ ستئروك * ( دبالا ىلا ىلا مال الإ ملا را كليم
 م



 يناثلا لصفلا رلكو'
 تددش يع سس سا هدست_-له اة ل سس سللالا

 للم كلا هلز امدتك لن ماعلا صالخس ميْذ يذلا فورا لوانت ىلا نومدقتتي ا
 جيفسلا لاعثالاو لئاضفلا قرط يف مهكواسو دسإا تاوهش مهعق

 ناطيشلا ةوق دض ُهّتعبب برا ةحنم يذلا ناطلسلا ىلع اضيا لدت لعنلا نا اناث

 محلا دض تسل انتعراصم نا » لرططإلا لوقك ةطنطاك انلي رش كا 0 ىذلا

 ةريّرشلا حاورالاو ةملظلا ماع ماعلا اذه ةالوو نيطالسلاو تاسائرلا دض لب مدلاو

 اذا ىتح ريرشلا مولا يف ةمواقملا اوعيطتستل هللا حالس اوذخ كلذلف ٠ تابوامسلا يف

 اوامناو ّربلا عرد اوسيلاو قلساب ؟ءاقحا اوًدشو اذا اوضوناف ٠ نوتدثنا ءيش لك متم
 : ٍ ١١ «مالسلا ليجا دادعتساب مكمادقا

 براقعلاو تايلحا اوسود# نا ان اطلس مكتيطعا دق انا اه » صاخلا انديس لاقو

 عدخو ءديلا يف لمف ا ةيللاب هيشّتي ناطيشلا ناكالو. ؟) « اهلك ودعلا ةوقو

 اوأطبل ان اطلس ةنهككا ءاسؤر ةصاخو هحيذم مادخ صاخلا ىطعأ نياوالا أنيوبا
 مبيلع ىوقت ال نا هاب مهاطعا يذلا ناطلسلاب ينعا ءاذخلاب ةيلاك هوسوديو ل

 ميحللا باوبا

 لوسرلا سلوبو يبنلا ايعشا لاق ام ليحنالا ةرانم ىلا راشي لعالا هذهب اًنلاث

 نرسل امد هن مم « تاريذاب نيرشمملا مالسلاب نيرشدملا مادقا لمجا ام »

 لاع توصب لوقب ىرسلا لجرلا يف لعنلا فقسالا

 5 اددحعو 0-0 هبحم هنأ |مجج مادم ىتمداعمأ

 تركن درو يخمد م اح محتم 1 هونس ىهوأو زمنيا

 3 احح مححإو

 ا ل 1 0(

  0هةممور ٠ ١ : © ١

 تاوقو براقعلاو تايهلا سودا يك مالسلا لمن ا دادعتسا مهالا يفذحا : هانم. (؟
 ودعلا



 موا سارلا ىلحر يف تازوهلاو لعثلا دش يف

 أطي لعتلا سباللا نا ام ةنال مالسلا ليما دادعتسا لعتلا تّسَسو
 طبرلاو للا ناطلسب اذكهم ةمالسو حرفب عرسلو .ىذأ ريغب تامطاو كوشلا

 ٠ صالخلا ءانيم ىلا لوصولا ىجرتنو نيروظناا ريغو نيروظاملا ءادعالا ةوق مدب:

 يصعلاو بايثلاو للملا ءانتقا نع مهاهن ليجنالاب ريشبتلا ىلا هذيمالت برلا لسرا الو

 ةزاركك نيددعتسمو ملاعلاب ماّهالا نم نيصلاخ اونوكيل مادقالا لعن يف طف مهل نذأر
 طقف ةسمامثلا سيئر ريغ نيمنلا فقسالا سدلب نا دحال لي ال هنا ليقو ٠ ةراشنلا

 بلا اسلي نا امينلكك ناكف هيلغو ٠ ءرسني .نيلاو يالا ارد وه ةكال
 ره امك بضغلا ىلا نيعرسم انوكيال ناو مالسلا ةراشب يف داهتجالا لجال فتسالا

 ةشدملا نم لا تبلا نم مج اداه مكمالك معن الو مكلبشي ال عمو » كركم

 ةلاح فخا نانوكتس ةروعو مودس ضرا نا مك لوقا قلا . مكتجرا رابغ اوضفناف

 )١ « نيدلا موي يف ةنيدملا كلت نم
 ةروص ذخاو هتملظع عضاو يذلا هللا نبا دست ىلا لننلا ةدهاادر "نيت اهار

 ١ هتاذح رويس لحي نا اسم سل هنا هسفن نع نادمعملا انحوي لاق اذهلو . دسعلا

 كلذب ريشي « يئاذح ضفنا مودأ ىلع » هانعم يف ليقو ٠ هتوسان مداخ نوكي نا يا
 سيترإلا مّلعلا رسفي اك بوعشلل ودسجت ءاحيا ىلا

 ةسكلا يف اماو . ةيقرشلا ةسنككا نم لطب دق نيفخلا لاععتسا نا ىلع

 ةنقاسالا نا ملعاو ٠ عصرم بيلص اهيلع رمحا ريح نم ةموسات ءاسؤرلا ستليف ةيبرغلا
 نوكشل فاثخلا لبق تازوه نودسلب ةيبرغلا ةنكحاا يف ةسمامملا ضعو

 208 رارسالا سيدقتو ةراشدلا ةزاك يف موز مهيعسو هدا دم مهكر

 تارطخ مكمادقاب اوطخاو ةآوللا مككرر ةمخرتسملا مكيديا اذا ادطبلا 8 لوسرلا

 2204 يح

 ١( قع «1:١ سفرع ('؟ 7:0١

 راما لا تا



 ثاانل) لصفلا سوط

 لوقا ذا ركل ندا ىف

 ربلا حالس !|اهعمورو ادع

 1 ا ا ا كل نأ رسل هنا ةلسرر ١ رتل نسنتلا نكرر 5-86
 7 طاح 1 ضانلا ارسل نأ عقلا أ هنا ىدوم نع اذغيا لابو. ةنوامال ءاضن
 هبايث نا ريشبلا ركصذب روبات روط ىلع صلخلا ىلُخ ا كلذكو ٠ لما ىلع هللا

 نأ روكذم كلذكو ٠ اهلثم ضّيدي نا دحا ردقيال ىتح مّتلاك عملت ءاضيب تناك
 مدن مهلأ> اوضس راهطالا عيجر ضببالا سامللاب ةمايقلا يف اورهظ ةكئالملا

 دلل ايتلع هنا قاع نيحللا ةيعنلاو «ةزاهظلا ىلا ناشد ضايبلا» ٠ فورخلا

 هفارتقاب ةمعنلا كلات اهلك هتيرذو مدآ رسخ دقو سودرفلا ياو تملا انيوباو

 / ةلالد ىقوملا ليوارسو نيتلا قرو اهضوع سلو ةيصولا هتنفلا# يف ةئيطخلا
 ناطيشلا ة هن دوبع

 تا ل ا كح يدع ىلا مدكتعتا/امدتع ااذهر
 ةسيك سقط يفو . هتمد# قيلت ةراتخم اب اش انوسكيو ناطشلا اهانسبلا ىتلا ةحسولا

 نوكال يبلق رهطو بد اي ينضَتي »لومي صيمقلا نهاكلا سبلي ذا نيينامورلا
 كسير رهاط هللا كإل باوص كلذو,«ةيدبالا تاريملاب معنتاو فوزا مدي أسم
 )١ سودق ا :ا ىلال نيسيدق اونوك » نك ع اك ايلا ىلإ

 اذهلو ةئيطخ ىلع دحا ا / ذا طا رهاظ .ةسدقن يذلا دسملا كلذكو

 ةلخد ذا سادوي باصا ام ةبصب الئ ارهاط نوكت نا ٌةمدخي 0 ىلع بجي

 ١( احارة١ا:"_م



 ةءولا ل يعد ىذلا كلذ باص .أ م هياصإ فا 215 0 11 فاسو ناطشلا

 ةذاربلا ةملظلا ىلا هجارخاب ىمأف سرعلا بايث هيلع سدلو

 لوقن ذا هللا'ااصو لمكتش اهب يتلا ةدابإلا ىلا ريشت صيمقلا نا اننا
 ةلاصلا لاعالاب نيدءتسم نوكسعال ربلا حالس انءاضعا ملا ل 1 » اهسسلن نيح

 نيكل نطق نم دا ناك نع صيفللا ملغ نركتتر و قرئاعفلا صرخ بيبا
 وا مئاهلا فوص نم نوكت نا زوجي الو ٠ هلاعفا ةوقو رضخالا بشعلاب نيهشتم

 ادرطو ةئبطلا يف اطةس نيح اهدواج نم نيلوالا انوبا سلأ دق هللا نال ريزح نم
 0 مادقا ىلا ةلداو 0 نكت نأ يسودايساب سامألا بجوي و ٠ ميعنلا نم

 عساو نوكي نا سمي نهاككا نا ىلا ةراشا كلذ يفو٠ . مهفاثكأ ىلع ة ةض رعو

 0 ةئيشمل ةةفاوم ةلاعفا نكت ناد ل ةمحرلا ريثك

 ناك لالا هعيط يف يذلا صلخلاب اهسبال هيشتمل ءاضيب ةنوثكلا نوكن 5

 ىلع هيل# يف توهاللا راونا دسحلا ىلع همونقا دعت نم ضافا دقو ةئيطلا نم ارب

 سباب ةينامورلا ةسينكلا سقط يفو ٠ تاومالا نيب نم هتمايق ند روبات لبج
 افقيتالد ىعت دحاولا نيريصت نيءعرد صيسقلا قوذ اءمج ةريدالا ءاسّورو ةفقاسالا

 امهسسلب دحا نكي هنا ليقو ةسماعكلا عورد ناهمشي ١ امو هاسينوط ىعدب زخآلاو

 ىرازيدسدلا همش قرزأ ايسساوأ ناكو ىل ملامورلا يسركلا 6 أ ض ل ميدقلا نام ف

 اولمبي نا ةمحاولا لت اضفلا نأ: ةراش ١ ءاسؤرلا ا |يهمسنأمف نآلا أماو ٠ مورلا تع

 ةحاصلا لاعفالا مثرقوش نان اذكه ةجردلا يف عيمللا نوقوشي مهنا اك ةنال اه
 اليوط رخو اريصق اهنم اًفرط لع نا ةنومكلا سدلي امدنع ساعشلا رذجياو

 قتح بايثلا ةيقب سبل يف كلذك لعفي نا هيلعو : اهفارطا نيدب يواسي نا هيلع ىلإ
 تانونك نوسلي ةسمامشلاو ٠ هرهاظ نم هاري اب هنطاب مس نا اللبس دحال لعجي ال
 برلا ةءابق يف اورهظ نيذلا ةكئالملا ةلزنع مهنال نيلتراا الخ ام تاينولفاو

 ةراهطلاو رونلاب نوفل“ مهنا انوربل ضب باش هدوعصو



 عبارلا لصفلا واما

 لم ناب ءانآلا ىمأ دتف نآلا اماو ماكأ ريغب ادق عوردلاو ناصمقلا تناكر

 اهنوقيضي مهضعبو ماكألا نوعسوي مهضعب نا الا ةسمامشلا يديا رتستل ماك امه

 عبارلا لصفلا

 نو ذا اد او داترلا دش

 ةوقلا ينتطنت الدمم ىدهاسأل

 اذكه ةقطنملاب مهءاتحا اودشي نا ةاروتلا يف هينبو نوراه ىمأ برلا نا امك

 500 1 1 را لتعم تركت "الزأ تللذو انرلاب نرهاكل 1( طاع ناب ةقبلا ترم
 ١١ « مهمدخي روديو مهئكتيو هطسو دشي هنا » بوتكَم وه اك ميذملا

 نودشي داهزلا نا » بتكسص اك ةفءلا كلسيو دشطأا تاوهش .رهقنل ام 5

 0 ةووهشلا ةروس ا لإ ا نم ريسب مهطاسوا

 الانا رثعما قف بعشلا هلا ا مرا كحل كواسلا هاددتسالا جدلا اذ

 نا مهؤامحاو الا ممدقلا فورخ اولكاب

 قطعي ىو 37 كوشإلا لوك :ةنرانلا هماهسب انممري لزي مل يذلا ودعلا مواقيل عبار

 ةمواقم اوعيطتسنل هللا حالس اوسلا ٠ هتوق ةردق يفو برلا يف اودد_شت ةوخالا اهيا
 ؟) « سلبا دباكم

 يبنلا دواد عم نيلئاق هللا نم دضعلاو نوعلا س حلا احا اذمن |اهع اذه

 يذلا راززلاو ؟) « مهدخأ يذغبمو ٠ يلع نيبثاولا يف 2 0-00 ذادعأ قرأ 2

 للم ودعلا رهش امو رابلا يدنا | هرتوب قبلا سوقلا 0 نهاكلا هب قطن

 يتلا طايسلا ىلع ضيا دازلا لديو ٠ هتوق دابأو راّمللا تايلج ءاقلل جرخ امل دواد

 ا تل )0 ماب6 )2 فول ١(

 سم: رومزم (ه ١٠١:5 سسفا) (



 كح رجملاو رائزلا دش يف

 راد ىلا نع تدب نم هويكمو ام هوطبر يملا لاما ىلعو برلا دسج امم اودلج

 ةرقو هتلوتبو برلا ةراهط ىلع كلذك لديو . ةلجلا ىلا مث سدوريهو سطالبب
 قطار هب واح ةدطتم .لدعلا ن دو يبنلا أايعشا لاق 5 ةنتاماو 0 ىلع 3 هترراج

 )١ «“ هيحشك مازح

 ةكئالملا ةلزني مهنال عوردلاو ناصمقلا قوف نوزذتي ال مهناف ةسمامشلا امار
 ةطخلا ىلا ناسنالا بذحت يتلا داوملاو داسجالا نم نوراعو ةمعنلا يف وتو

 نيبكل ا هن ردح قرتسلا ياكل تح زازا هي لوكاس نس ددتلا ناك نابن

 مورلا نيك ءاسؤز كافكس نآلا ىلاو عيرلا

 ةينوراملا انتسنكو ةحرافلا دايعالا يف هدحو اباملا ةقلعب ةينامورلا ةسينكلا يو

 ةحانتلا ةفيف لع سوؤر ةثالث 15 زازلا لمحت :.كلذلو'ةحانتلا لام لع ةلفتست
 صخن هللا ةملكب ةزاركلا نا ىلا ةراشا رجلا نم لدب كلاثلاو راززلل يا هل نانثا
 ةءلكحص وه يذلا حورلا فيس اوذختا » الئاق لوسرلا يصوي اك ةنهككا ءاسّور

 هلازه ىآم رجبطا :كلذك قرسلا.ىتتكتا "تح قلم كسلا نإ 55: 7) « لل

 .رامجلا اهيا كذخل ىلع افيس دّلقت » دواد عم نيلئاق بعشلا خرصي هقيلعت دنعو اًضيا

 فيسلاب قطني يدنجلا نا امك كلذب نوديريو ٠ « بلغي كمسو كدجمو كا
 يفو كلذ تقو يف ميويو ظعيو ذملتي نا بحي ميسملا دتحت يذلا سيئرلا اذكمم
 ةنساا يف ام ىلع هتقو ريغ

 سوقتلا ةباثع وه رازاا نال رسيالا بنالا نم الزان ىلدتيو رانزلا يف رجلا قلعيو
 ضعب لاقو ٠ هب مهد مهسلا ةلزاج رجحلاو ءادعالا ةمواقم ىلا اهب عرذتن يتلا

 ىرسيلا فتكلا تحن قّلعُيو ءارقفلا عم ةسمحرلا لمع ىلع لدي رجلا نا ءابآلا
 دقو .5) « كنيمي عنصت ام كلامش ملعت الف ةقدص تعنص اذا » لاق برا نال

 ١( سسفأ ( ا” ه:١١1 ايهشا ":؟٠7ا

 ساب 1



 سماأم| لصفلا م

 مديمالت لجرا ل اح صالخخلا ه 4 رزا يذلا ليدنملا ىل مال جيلا 11

 سماّلا لصملا

 نسائاق سارلا ىلع ةفصمصخما عصو ف

 انملع 0 بداح فم نؤكد

 ا سار لع اهيضنا ىلإ ةنصملا ره تردهكلاا تام ىأء شا تنل نإ

 ةماءع نهاكك ١ سلب نا كر دقو ٠ نيترصاقا دنع نيدشب ل طقست الثلو

 1 أ نقل الا ل ا هر كا لع
 6 اك روكح ذم ره أمسح ف 2-0 2 نم دوف قر نها دع أماو صف

 رصاخعلا ةعبيرالا ددع ىلع ناولأ ةعب رأ نم عنصت 5 تناك ةهيتعلا

 امتوسبايف قرشلا لها .اماو باشلا لك لق ةفصنملا نومسلب نيينامورلا نا مث

 نالوبدم ُْف سوريلكالا نأ ليقو ٠ مدقا عوذلا اذه ناك اعرو ٠ رانزلاو ةنودكلا 575

 ت0 الا لا م رمل مدل فرشلا لها هداك ءءاهسللا ىانرزج

 ةفصنااب اوممعتي مث راززلا عم ةنرتجلا | سلا

 ردرسعلا سلب ناادعب ناك دق ىلامورا ريا نأ ثلايشلا ايغن انانلا اكذو
 كل ذكو ٠ سومانلا ربح لاثم ىلع هيفتكى ع هينثيو هسأر ىلع ةعضي اليدتم ذخأب رانزلاو

 دعب يلامورلا ربا نا ثلاثلا باّدككا نم عساتلا لصفلا يف سودنرود م كا

 م ىلع هينثو هسأر ىلع ةعضن رازالا هش اليدنم ل لك ا صميمقلا

 كالا فعلا نان قالا رمز تالإ ىلإ مضاو وه ايسباتل سلب ةقوفد هردصو

 هيَقُْك ىلع ليدنملا كلذ ىقلب ةسار فشكي نأ دعب ناكر ٠ ةيمور ةنيدع

 تانالعتسالا ىلع ةلالد تونهكلا ا عيت قوف سارلا قوذف ةفصنألا عضوت ائاو

 نال حورلا صالخ يف يعسلاو ةيوامسلا رومالا يف ذيذهلاو ةنهكل هللا اهبهو يتلا



 م” سارلا ىلع ةفصنملا عضو يف

 مآستو اهسار ئ تقباضت اذا ةيللاو ١١ « تايملاك ءامكح اونرك» لاق صاخلا

 لاقو هادعا برا# ه لسح ةصبو ةدوخلاب ا شرخ يدنااو برضلا أه دس

 ضال مههج ْي ىعلي نا ةردق هل لكك اذا ٠ نم لب كسلا لد نم أوف ذا ال م برأا

 55 وك صالخلا يف دابتحالا ىلا زمر انسوور ىلع ةفصنملا عضن ادمهلو

 أمادنع ة هم هدرا ةسكلا ا نهاكلا لوش م 1 ل 3 4 صالخلا ةذوخ اوذكلا 0

 هأشنا ىلا الرا | 1 زاخر » صالخلا ةدو> يماد ىل اع بر 2 2« 0 سلب

 لها 6 اما » كيذا لوقك هللا ةمعن نك ةالطلا ء ءاحرو ةيهالا تالمأتل 10

 أنلعجت / هللا نال صالخلا ءاحر ةذوخو ةسخلاو ناعالا عرد 6-50 معنا

 اًراونا يو ءامسلا ن |(م50 0 ميسم ود انيرب صالخلا ءانتق ال لب فر 0

 ةفاتنع ناولأ نم عنصت ةفصنملا كلذك رهاظلا يف ةيدامو نطابلا يف ةيهل
 يف لح قتلا فانصالا ةريثككا حورلا بهاوم ىلع ةفصملا لدت اناث

 ةديسلا ىلع ترقتسا امو « مهسوُور ىلع يدبالا رورسلا » ايعشا لوك هللا ءايفصا

 ديس ظل نهاكلا اير :كلاذك اووريبر. اررأ اهنرسو فاك ديقح ةرضالللا
 كهحو رون انملع عفرا « ىنلا وأ 2: لو اهمسلب امد ع اذهو ٠ ميدل ىلع ميم وبسم

 ه) « يبو 2 أحرف تأشنا دل برأ | اما

 ةمهلالا رارسالا ةفرعم ىلع نهاككا سار ىلع اضيا ةفصنلا عضو لدير

 نيترصاتلا دنع دوئيلا طبر اما ٠ ىلاعت ئرانلا هيلا اهثعس يتلا 2 يعا  تانارخاو

 انيولق ىلع ردحند اشر تداصب ىذلا ةرلا ىلع لديف

 ريصي هل ىذلا ترنهكلا ليلكأ ل ٠ هاكل | سار ىلع ةعصناملا مو راشن َُ

 برلا يف ارورس رسأ يلا » ايعشا لاق امك ةعيبلا بيطخو ضرالا ىلع برلل انا

 تدارس اول (» 8214 ل ا

 م:6 يكيولاست ١ (ه +: سسف), (م
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 نفاق لصفل) مكمل

 مدس

 جاتلاب بصعتب يذلا سورعلاكح ّربلا ءادرب يناشو صالخلا باث يسبلأ ةنال
 ١١ « اهتنيزب ىلحت يتلا سورعلاكو

 صل ١ نسأر لع عضد قدا كرخل] الكل ىلا راسخ اضبا قنصل عضوبر

 .75) « هسأر ىلع صالخلا ةذوخو عردك ربلا سبل » ايعشا لوقك هصالخ ةذوخو

 هتروص هب تمستراف همال ا يف ة أ ل ا هسهجو هب تحعحم ىذلا ليدنألا ىلا مث

 رطب نا ليقو .ربقلا يف هسأر سوممدوقين اهب فل يتلا ةماملا ىلاو ٠ ةسادقلا ةليزملا
 ا اا ا ل ل ملا فة سار ا خلل نان اهدعا ةئاضاإ سب
 را ةكاناشا تدل ةمش امال لكارم نسبللا هع ىذلر سنا ليخالا دهس

 ةزخسل (ضياو ٠ ندها يبسزك سجرج رام ةسيئك يف دوجوم نآلا وهو نانويلل نيئالثد
 © ا لا د عربا سقلا نبا سوكوتوا نبا فسيي
 ندها يف ةدسلا 0 دوجوم وهو نانومال

 كدحا ىدلا له كرسرلا سلوان القو هرعش نم اللكا لور ةفضنملا تحنو
 ل تالا ىلا ماشلا دالب يف سودياكألا ةنم كلذ مّلستو ةعيبلا يف اذه

 ةنهكلا ثرمأ عشنا نا اولاف نو او“ 1 مترذالا نابهر عم ةضاخ راو

 نأ ام لوسرلا سرطبب تقل يتلا ةناهالا ببسب الايلكأ اوبر ناو مهرعش اوقلحي نا
 همألا يف عوسال هورفض يذلا ليلكألا سب وا هسار رعش ةرثكلا فتن

 ىنخا يذلا هللا نبا دسجت ىلا راشي نهاككا سار يطغت اهنا اب ةفصنملا عضوبو

 يذلا كلذو ٠ توسانلا ليدنب بحن+* وهو ملاعلا ىلا ءاجو دبعلا ةروص ذخأو ةتروص

 ليدنع لا وهو أنملا للا ءامسلا 2 نيسدكقلا عيمج هسسهجو روف تاقارشسا معد

 هتفرعع انحرفيو ههجو رون انيلع طسبيل ضارعالا
 تا ا ل ا ل مقرب ىلا ةفصالاب راش اضيار

 ٠١؟:هه« ايعمشا (»« ! 050 عسا 1



 اك ليشرطبلا يف

 عقرإلاف ىسوم سومان ىرق اذا » لوسيا سلوب لاق اك ليحتالا ةءارق ىلا مهسر ور

 ١١ « مقرإلا عقرب برأ١ ىلا نوعجري نيحو مولذ ىلع عوضوم
 لوةك ة حلالا رارسالا ةدهاشم انع ست © ىتلا ءامسلا ىلا ةفصنملاب راشي' اًضياو

 نا او ٠ ”) « برلا دحم ةآرألا يف ايف وشكم م هجوب رظننذ انعيمج نحن اما » لوسراا
 نا رارسالا ةمدخ يف هيلع سي اهسل اذا هتبقرو نهاكلا سار سكت ةفصنلا

 ةلواحح نع ةلقعو لطادلا نع هساو>و وغللا نع ةناسلو ءايربككلا نع ةسفن سد

 كردي ال يذلا رسلا اذه كاردا

 لوقن ذا ليشرطبلا يف

 ماو راثولا اسح همح ٠ !ؤنعماح

 راله ىم2و ةمغبلا يا نويلكارتب اهلصا ةينازوي ةظفل ليشرطب دا نيشرطب
 8 مرت ىديو مركلاو ةظعوملاو ةملطلا اهانعم ةينازوب ةظفل نويراروا نم اروروار رارهو

 هنوكسي بعشلا نومكَسُي وا نيعماسلا نوجْي وا مالسلا نوطعي امدنع ةسمامشلا

 عيذوت يف ةنوادعتسي ةنهككأ نال ةبلط ىتديو ٠ «؛ نوئمويو ىنتلا ديلا لمان
 ىعديو ٠ سعشلا ةظعوم يف ةسلن اننال ةظعوم ىديو ٠ هلل تاملطلا ةمدقتو رارسالا

 بسلسس> ىلع نفل يا 0 نكل مهقتاوع ىل 6 ةنوسلب كد 2,2 0 نال ةمعل

 26 ىلع هناعضن نك ادوبالاو يراقلاف٠ ٠ ملم 11 طع يذلا ناطلسلاو ةجردلا

 ليجنالاو ىل' اسرلاو : رولا ىلع رخآلاو ردصلا ىلع هيفرط كي نيلي ىرسسلا

 نيالا طالا ت2ء هنابوطب و ىرسسدلا 2 ىلع هناعضد

 ىرسلا فتكا ىلع نيشرطبلا سامشلا لمه#ي نييسوترتلا ةينامهر يلو

 مم: ستلروك ” (؟ ٠12 نكيدك 6 و



 سداسا| لصفلا سو ٠

 مورلا دنعو ٠ نيالا هدنز ىلع نيفرطلا دحا دري مث ىنيلا فتككا تحن هيوطيو

 . لامثلا نم ليدنم امهيلع عضوي ديلا عضر نك ايديشرالاو نكابدوبالا لش امدنع

 فرطلا يوطيو نهاكلاك هقنع ىلع نيشرطبلا لمقب طسنغونالا اذكمم هلاعتتسا عونو

 ىواعي 3 همردص لوف 4 0 نك ايدوبالاو ٠ هردص قوذ ا 01 ىلع اع

 ىلإ ندالارهدت لع ئرسلا فكل ١ ىلع نيالا طبالا نم هفْنك ىلع دحاولا فرطلا

 ىلا فتككا ىلا رسيالا طبالا تمم نم رخآلا فرالا لقني مث رانزلا تحت ام
 ىلع نوكيو هردص ىلع هب رزتي نأ عون رار كح اير ضال ىلا

 ضيا اًرانز نيشرطبلا ىمني اذهلو ٠ ءارو نمو مادق نم بيلص ةئيه
 ىلا هيفرط نوري نيكتملا ىلع نيرطبلا نوعضيف عج ءاساوراو ةتوكل ازاماد

 سادقلا يف ليشرطبلا طسبي نيينامورلا دنع نهاكك او. ردصلا قوف هنوطبريو مادق

 سبل ال ةنال لترملا الا نيشرطبلا سبل نم ءابآلا عنب ملو ٠ هردص ىلع بيلص ةئيب
 نسادملا كال ةالخلا ىف هةمدخت ةنوك"

 نم مهيلع بجي ام ىلا ةراشا ىرسيلا ةهللا ىلع نيشرطبلا نوسسلب ةسمامشلاو

 اوذخاو هل اوذملتت يذلا برا برلص لمح ىلع ةلالدو ةنهك# عوضالاو ةعاطلا

 مهماقم نوُماَق ةسمامثلا نال ة كنا ءا ا
 الا نك ا جرار 0 نالتخا لجالو

 فكل ىلع ةسمامثلا ماي ليدانم يدق نم تناكص شراطبلا نا لقو
 ةسمامألا اماو ٠ نهاكلا قرع 21 ايوسمو ةسدقملا يلاوالا كاسما 1 ىرسلا

 لمع وا ةفعلا ظفح بوجو ىلا ةراشا طبالا تحن نيشرطبلا نودقعي مهناف راككا
 ليصالا ةءارقو 0 ءودهتلاو ريا

 ةراق ةااطرا محررا نا لكس ىلا داوم" نيشرطبلا شسنلبفا نعل امآو
 ه«سفن عضخا صاخلا نا ايو )1١. « فيفخ ىلمحو نيل يرن » هلوقك ةءاطو

 ا



 للا ليدرطلا ف

 نا ةنهكلا ىلع بجي كلذك ةيرشللا انتةءيبط ىنعا هيبكتم ىلع فوراعا لمحو
 ةسماملاك ىرمدلا فّمكلا ىلع برلا تسيلص انا و ةعيبلا يف مهعت فعاضت

 حدملا يخل الاثر اًئيع يا ناكمو تقو لكيف كلذؤ ىلا فنتككا لف ىعشلاو
 توملاو ةامللا يف قضلاو ةعسلا يف مذلاو

 ضدالا كاولم ىلع هلأ فرع سه يذلا ترزيكلا ناطاس ىلا نيشرطبلا راشيو

 عم ني نياداق ةسمامثلا خرصب ةزهك ١ سار ةسلب ام دنع اذهلو ٠ امضنا روما ةك المر

 ت2 يش لك تعضخاو . كيدي لع لع ةءطاس“ ةماركلاو دحلاب ةتللك » دواد

 ١١ «هممدق

 7 ىلعا وه نم نيشرطبلا ىلدالا لصب نأ لوا نودسدملا ءامآلا 6 دقو

 ةجردلا ميركشت لجال فقسالا نم نهاككاو نهاككا دي نم ُهلبَقب سامشلا نا ينعا

 ةساررلا ظفحو

 سامشلا نيشرطب نم لوطاو ضرعا نداككا نيٌترطب نوكي نا اوبجوا اناث

 ال نا 5 ف ل نيذلا ءاياللا سمأ كتلاناود اآصم نوكرو هيتبكر نا لص

 سلا نيشرطب سامثلا سلب

 اسبال نوكحي نا برلا دسح- لوانت# ام دنع نهاكلا ىلع ءابآلا بجوا اًنلأث

 9 نيدرطب ريع بردت وا سدي نهاك لك ىلع مرد أ 25 اقارب 6 د ٠ نيشرطبلا

 ملام ةتيم فرتقب مرللا يف طقسي ل اذا كلذ لعفي يذلا نا ءايلعلا ضعب معزر

 هيلع حان> الف ةسام ةرورض كانه

 اضيا ةسئكلا جراخ نيشرطيلا سلب نا هل نهاككا نا ءاملعلا ضعب لاق اعبار
 طقق اباملا الا نيشرطبلا سلي دحا نم سلو .اءرغو اقرش تلطب ةداعلا هذه

 نال اًدحاو نك نيددشرطب لعتسي نا ميذملا مادخ نم دحال زوجي ال ا

 3ك
 ل

 نيشرطبلا ماخي ةسدقأا رارسالا مظعالا ريكا ماسلا ام دنع اذهلو ٠ ةدحاو 9

 ":مروهرم 0(



 عياسلا لصفلا مم

 سودماأوت عمجت ذو ٠ رارسالا ةمدخ نم عرف نأ دعب هديعت 3 همسرل داتعا يذلا

 كلذ نع ءابآلا مهاهنف اعم نينيشرطب نوسلي مهعمطل اوناك ةسمامثلا ضعب نا
 التسعتسا نايف زو ال نشلاو :كتشالا:»:تلداق ا نيالثلاو مساتلا نوناقلا ث

 امهمداخ وه يذلا سامشلل كلذ زوجي ال ىرحا عونبف « أعم نيددشرطب

 را ىدادملا لافو : ترما | عج ضال ةعاط ىلا نيقنإ نيسرطبلا اسدانم

 يذلا فرطلاو سلصلا هلمح ىل اء لدي ىرسلا ةسهلا ىلا ا يذلا فرطلا نا

 هنبع يف ليرشلا ءاطعا يت ةبصقلا ىلا ريشي ىنعلا ىلع لدسيي
 دل طش نسل عرس طب ىلا كالا ىلإ ضيا نيخرطلا شنو

 صأنو ٠ نينثا نهاككو هقتاع ىلع انيشرطب سامشلل عضن عبذملا مادخ مسز امدنع
 تونهكل ١ ناطلس شراطبلا هذهب ينعن الرا اعل هولا نأ ةييككل او ةيماتلا نم

 كل مهناو سدقلا حور ردع ار ل مهاضرب ال ةعحردلا كلت اود 0 _

 توملا ىتح بالا عاطا يذلا صاخلا هش ةعاطلا يف

 اشلا ا[متلا
2 

 لوقن ذا نيتكلا وا ني دنرلا ندل ف

 يلدضعت كني ىتحيعمأب يلملم

 ةمدخ ىدل سئانككا عيمج يف نول عتسي ءاسؤرلاو ةنهككاو ريبكلا سامشلا نا
 ديلاب !ًدحاو انك نوسسلب ةينامورلا ةسينكلا يف مهنكك مهدونز يف ماك رهاطلا سادقلا
 نر كت ةقرغلا كلا يف اماذ ,!دناز ىو نيشرطللا هش الزان ردا ىرسنلا

 لاقو ٠ لسرلا مايا ذنم يدق اهلا هعتساو ىرسيلل رتخآلاو ىنتلا ديلل امهدحا 5

 عيج امهسليف مويلا اما . ةنهكلأ ءاسؤرب ًاصوصخ ناكح اءدق امهسل نا ضعبلا



 5 دونزلا سبل يف

 نم مضصاو وه امك سوسقلاو ةسمامثلا ناصق عم ام.نوطي#ي ايدق اوناكو ٠ نيسركتملا

 ةماسرلا ةتر يف 4 اف نال لبا ةعدقلا روصلا

 هر ا ا يتلا ةنوتكلا ىطعي يبئاسرلا مسرب . اهيح نكلو

 ل ةيسوسقلا تن ١ قر أم دنعو ٠ نيررحا نيك ا - نوط 7 اوناكو نك ايدوبالا

 ايتو بشللا قد اا نك
 ةنصنملا نوعضي مث رار ابي تورت ةنرتكتا ةلزا ةومنلاف ةنهكل اس ور اانا

 يك عم ا.هنادتعيو لامشلاو نيلا يف نيدنزاا نوسلب كلذ دعبو نيشرطبلاو

 دعب درا سبلي يناموزلا ربما ناك ٠ ةسضف نم رارزاب وأ ريرح نم ةدنب صيمقلا
 ةقومت الثل هلامثب اهم 3

 بربا لوقكح ودعلا ةعراصم يف ةوتلاو ةعاحصتلا ىلع نالدب نايكأ ناذه

 , وعلاوة يمظملا ني زق نذا ترص لكع كوتا للا عارذ شم كل »و ةردصلا

 رظنا٠.ةضفخاو مظعتم لكى رظلاو تايضخ ضو يوك ءاببلاو دحملا سلاو

 سلي ام دنع كلذلو ١١ ٠ « مهعضاوم يف نيتفاسنملا قوتساو 'هللّذو مظعتم لكلا
 كفطلو يىلدضعت كني » الثا راد عم خرصيب لوالا دنزلا ةنهككا سئر

 زلزل شلل اهلع 0 ؟) « يابقع محن إو ىتحت ياوطخ تعسو ٠ ينمظعي

 مهكردأف يئادعا قهرأ ساحنلا سوق ياءارذ تولف لاتتلا يدي مّلع » ات ا
 سرب فلا هيلع ناعم 0 2 نأ 1 نقو .) * مينفا ىتح 0 اأو

 نهاكلا كلذ د راملسا تاماجو بذلاو دسالاب رمظف برأا ةوقب هدب الدخ ةكاز

 ءامسلا نم دي.ألاب ىلظحيو ودعلاب رفظيل نيردززلا سبا
 نامالا روشب ال ام.قتسم نوكي نا سحي نهاكلا نا ىلا راش نيمكلأ سلبو

 يديالا صخي يذلا حالصلا لعفب لب ةفصنملا عضو يف اهلي نيرذللا حورلا ةيثنو

 سس: )ال رومزم (!» 6 توبات(

 سو ١٠١7: رومزم (خ



 نماثلا ىلصفلا ١ ضال

 ةكربلاو هن 4 ركمااو هيخأ ىلع ةسانرلا 0 مغلا دوا هل اذ طبر بتودعت ْنأ لس الو

 لولا 0 ةعراص 3 1 نم

 راكفاب دا 8 0 ع زع عنص هللا 3 0 كي 2 ل تلاق

 ىلع همس 0 79 هدي ريد ن مالنا هئمع | م ١0 ميولف

 طانلا 0 اكان 1 انه 0 نيدللا ا 16

 ا لع 00 0 0 10 »؟ 0 0 2 1 0 فهذ ن 00

 مست اليدنم يدق نم ناك مكلا نا ليقو ٠ درمعلا ىلع افوكم هطبرو انع صلخلا

 ادبا ناكو عومدلا ريزغ ناك هنا سوئاسرا امنا نع 2 وخلك فار عومدلا

 ىللها 0 دنزلا شل دا نينا. نا تي نفاكا لوش انهو . اري اليدنم تك

 : عجولاو ءاكللا كنز "لما نال تراب

 نماأثلا لصعلا

 لوف ذأ ةراقنلاو هءادلإ سل ف

 نودسدلب كد 5 مع يمد هبح

 ةنوديب و ةيتولفاو ةءعردم ىمستو ةادبلا وه نهاككا باث يف ءيش عباس نا

 باد 0 طخ هةر هل يا 10 عسأو صدق ل من داق 5 ٠

 اوناكو . هقوعت العا هيعارذ ىلع يواطنت هدد 0 هاك أ 0 ا لغو ضرالا 54 نهاكل

 ثآلا 1 01 0 2-3 أ وعطق ا 5 ةينارصنلا ء اباد فلم ارامل

 ىلع نوسدقي 3 سرنابردا ابايلا دهع نمو ٠ يط .ديغ نم ةلوهسب | نومدخي

 م” 5١ خاربس نبا (؟ ه١: 9 اقول



 م. :رانغلاو ةلدمل) سل.

 امتومسلب م ميدعلا يزلا ىل 57 دالب 2 ل : ةنوريمأا نا لئفو ٠ رفا ىفىر

 طق مالالا هب 4مدس ْ

 نيطنطسق اههو ناك اهل يككم سبا يعف سكاس موعدي ىتتلا ةعّردللا اماو
 اهامعتتسي ةيئيطنطسقلا كرطب لزي مو ٠ هدمع أل ةيمور اياب سورطمسيايس ىلا كلملا

 ىلا تاصتا مهنمو ةيمور ةسماعش ىلع ةعّردملاب معنا اباملا نا مث ٠ اذه انموي ىلا
 1 ةسمامشلا عج

 نم ةحوتفم نوكتو نومدقتملا ءابالاو نامهرلا اهلمعتسا لشاب هبشا ةراذغلاو

 قطر تن رق حابزلا يف مهسوؤر ةنهكلا هب يطغ نيفنكل١ ىلع سنرب اهو مادق

 ةالصلا يف ءاسّورلاو ةنهكلا اهسسليو ردصلا ىلع ناعزبإ اه نوكيد ٠ ٠ عرازملا يف

 ةكاطنا يس ةبعر ْي ةصاخ م وس دمو رارسالا عبدو

 ركسحذ دقف ٠ لسرلا نامز نم ميدق اهلامعتساف سادقلا ةمدخ يف ةادبلا اما

 يف ركذذي سويدوسو ٠ سدي نيح اهسباي ناك يليممنالا انحري نا رولا سويبسدا
 فة صالخلا ةدلاو ةديسلا نأ سوديلوت ناراعم َس ا سيدعلا ةراس

 ةملحا هش لا اتلوك ع هتعفادمو هن داع 0 ءامسلا نم ةم 0 ةلدس هيلع

 اهذنك ىلع اموسرم ناك هنا لق د٠ نيبارقلا ةمدقت يف هيخا ن 1 ىسوم اهسلا يتلا

 ملاعلا نال ءايحالل قيرطلا نيبو طسولا يف نوراه فقو » ناماس لوقك هلك ملاعلا

 بيلص ةلدبلا قوف ميري نا ةعيبلا تبجوأ كلذك .٠ « هسابا فطع ىلع ناك هلك
 ٠ هلك ملاعال صالخلاو ةايتلا تاصح برلا بيلصي هنال ةريثك ناءاص وا ريتك

 سدقملا نابرقلا نهاكلا مدي ماعلا مالسو ناما لجالو

 دا لئاضفلا عيمج معت يقلا ةسبحملا مهفن بايثلا لك قوف ةلدملا سدلبف اذهلو

 ملمس اب يتلا ربااو قملا ةليضف وا العلا نم سدقلا حور 0 نامالا داحتا

 ١١ «ربلا عرد اوسبلاو قلاب مءاقحا اودش » لوسرلا لاق اي عردلاك نهاككا

 ينك شفا 1

 مس لح



 عساتلا لصفلا ا

 خرصت ةنهكلا سأر اهسداب ام دنع ةنال توككملا دحم ىلا كلذكر اشي ةلديلابو

 هللا ءايفصا نال . ١ « كؤايفصا متيلو ربلا كتنهكسليا » ةئاق دواد عم ةعيبلا

 نا » ىتح ةمعنلا يف نيتبات نيدحح# نوريصيو ءادرك رونلا لجن نولمتشي ميعنلا يف
 01 ثتوملا 1 تياملاو داسفلا مديح 3 لسافلا

 اذكهو ٠ ةمدخحا لامعتسا نهاككا ىلع لهسل 0 نم ةحوتفم نوكست ةرافغلاو

 110 00 ةعفدر» 00 0 0 0 دابإلا بر

 0 م 00

 نعوملا هسعشو برا بيلص لم ىلا ريشي ةراّغلا ينك ىلع ردحما سإاربلاو

 كييك قالا ماع ْي ا ةحارلا دحين رهدلا اذه يف لّقحاو ربص نم. هريبدت ىلع

 لوط هرتسي انمآ هيدل نكسي برلا بيبح » نيماينب طبس كراب نيح ينلا ىسوم
 0 0 هلئكتم نإدو رامنلا

 عساتلا لصفلا

 لؤقي ذا ءاسؤرلا عرد يف

 ءاهملاو عملا |!هماو اسحدم

 محي حمب نابرسلاو نويلابو نويرفوموا مورلا هيعسب ءاسؤرلا عرد نا

 رابلا سونيل نا ليقو ٠ مظعالا نيشرطبلاو ءاسؤرلا عردو ةمغب يلرعلاد |وذهأو

 هسبلب ىمأ يذلا وه ةيمورب لوسرلا سراب ةفيلخ
 ةرشد )هان دتررك ١ 007 52| ورم 0(

 !١ 22 هنحدا (س



 سول ءاساؤرلا عرد يي

 بسب ةينيطنطسقلاب نماثلا عمجما مأتلا برا نيتسو عستو ةئاغاك ةئس يفو

 لسرا ماشرو' كري رطب .سويسودوات نا 55 هيسرك ىلا اهكرطب سوطانغا عوجر

 وخا بوقعي اسهسبلي ناك يتلا تونهككا بايث ةيقب عم جاتو ارد سويطانغا ىلا

 كل تلسرا » هل الاثاق ةمارككا ةباغب نيللا كلذ ىلا دنع ةظوففعت تمّتبو برلا

 برلا يحا بوقعي سيدقلل ناك يذلا تونهككا سلو جاتلا عم نيشرطبلاو ةلدبلا

 نولخدي نيح اسهنوسسل» اوناك مثو يفالسا ةكراطبلا مث نيذلا ةن 0 200
 « ترنهكلا همر ساذقالا سد

 ينعا ةفقاسالا ءاسؤر لا عردلا نسا نا دحال لهي نكي ةعببلا ءدب يفر

 ماقاو هينيطسويلا ىنتبا ال مورلا كلم سونيطسري نا كلذ دهاشو . ةكراطبلاو ةنراطملا

 نا نيثالثو سمحو ةئامدمح ةنس ةيمور اياب سوطساغا ىلا نتتك ء اقر د ا

 هكا ةنقاسالل سيل عردلا نا اسجم أ ذ عردلا سبلب 0 فتسالا ىلع معني

 ةنراطملاو ةكراطبلاب صوصخم
 يسركلا بحاصل ةعاطلاو عوضخلاب ةعيبلا ءاسؤر ا يلستتلا اذه رتساو

 عبراو ةئاعست ةنسل كلما سونامور مايا ىلا سأللا عم ديلا اعا## ىافوزلا

 هحشا ةينيطنطسقلا ةيكرطب ىلع نأ دو دلل كللملا م ما ذذأو برال "نيالثو

 اذه نآلو ةرشع ةسداسلا نس يف دارا ناك يذلا 7 سوطقليفوات ىلا
 اذه ناكو سوكيريملا دضع ىلا اهلا ةعببلا سار اع لإ هلا زرت نكي ل سمالا

 يحاونلا كلت 2 هللا ةعبب ىلع رار ةيمور ةنردم ىلع 356 هرشغ 0

 ربحت نا هيلا بلطو ددوتلا بتاكمو فحتلاو ابادهلا هيلا لسراف اممظع اداهطضا

 عرد اولمعتسي نا ةينيطنطسقلا عدل لع هنونلخم نيبذلا رئاسلو هبال نذأيل ابانا

 رركللا كللملا روج ةّدشل اًرظنو ٠ يناموزلا يسرككا باعتصا ةروشم ريغ نم ةسائرل
 كلذي هل حسو يبسرككا ريبدت اًدلقتم ٍكئموي ناك يذاا انحوب اباملا لزانت

 عردلا اوسبلي نا ىلع نورصتقي ال ةينيطنطسقلا ةكراطب راص نيكلا كلذ نمو



 اوذحلا نا ةدم دعب اوثبلي لو ةققاسالا رئاسل اضيا هنوني اوناك مهنكاو مهسفناب مث
 ىلع مينم اذه لك هراغو رهاسهطلا سادقلا 2 هنوسسلب و ريزح نم نا

 ةعدقلا تاداعلا فالخ

 سرابل ىلإ ناطالاو ةباينا ىطعا صاخما ديسلا نا ملعت نا يعين نكك

 لع ل 0 لا كا

 ا اطمشلا اذا نام ناسا 0 ةنراطملاو ةكراطبلا هتوخا تسثت

 ل 1 ا تس ينك ٠ ةطاللا لثم مكب

 0 0 كك 0 ر

 0 ءابالاو راهطالا لسرلا ملست ردقلا ليزا ناطلسلا اذه ببسبو

 ُْى ا اوربدتو وسر سراب ةروشم أ 50 ثا م لأ 0 ءادتا

 ةكرأطبلا عيج ناو ٠ ةيمور يس ىلع هلا هئافلخ ةئسلأو هناسلب هللا اهب ل يتلا ماكحالا

 ةاعرلا سئر نم ةسائرلا يف مهتسثت نوبلطي ةيلاعلا يسارككا نولوتي ام دنع ةنراطلاو

 1 ل ل ا ا ١ صخلا عمطي نا قفتا اذاو

 ةيردكسالا كك 5 سورو ويد عنص اك نأ مالا دودح لع 5 وا ةل طن .طسقاا

 ارق يذلا ماعلا ناطلسلاب ةنولزعب مناف اذ ةكاطنا كرطب سويراقمو

 ًاملظ ىفن وا نيناوقلا فال هيسرك نع ءاسّؤرلا دحا طا اذا كلذكو
 ةاطإ بهذلا غاب دول ل سوط عاو ئر دوجسالا سوسان الا ىرج ام 0

 5 5 يلا مهتلا نم هنوثربيو هيس 5 دودي مثديغو ةينيطنطسقلا

 دعبو ٠ سر 0 ثسيح ةممور ف لإ ءاسّورلا عورد عنصت ا بسلا انهو

 ءاسؤر ىلع عزوت امه ل ا ترش شاع سرطإ ”ىادسحب نلف عضوت نا

 9006 لكل فاعشلا نم احا هيلا كن نركب يك ةينارصنا عيمج يف ةفقاسالا

 مهدحأ ىلع عردا 1 م 2 كمعو سس أرال ةأصعالا لا ةنالولا بدايصأ نيعضاخ

 تاو



 مم 8 ءاسورأ | عرد يف

 ةسلب ام دنعو « ةءربا ةجرد لاتكأ سدقملا عردلا لبقا » لوإ هدصاق ىلع وا

 تعضو لالإاو دحلا » دواد عم ةسمايشلا لثري ةلياطا دارعالا يف سادقلا يف وه

 « ضيدنالا دبأ ىلا د را ل كلنأل هيلع

 ةلاضلا ةيعنلا ىلا اًرمر منغلا فوص نم نككو ريح نه عنصي ال عردلا نا
 مورلا ةسينك يف فقسالا لوقي مقا ةفرعم نع تأض يتلا ةيرشبلا ةعيبطلا يا

 » ٌكيبا هلل | ,ةمدقو ااضلا || ةعيبطلا كبح 7 5

 برو اواذي م نيذلا ةسعللا نييرزالا تقاتل مل اصلا يعارلا لنا

 ىلع اها ناطسشلا ةيدوبع ت2 يشو هتحرب اهدجو ايلف ةَأطخلا ضررا ف 6

 اهدءصاو هييلصب ايكعناو 5) 4 أنف لح و 2ك راص ةملككا » 2 يك يم

 اهصالخت ءامللا يف نم لكو سودقلا بالا حرفو هربا نيمي نع اهساجاو ءامسلا ىلا
 ةيكر لك هعال وح ناو ٠ ىش لكى لع [طآسم نوكي نا هنبال ىطعاو اميظع احرف

 يك» الئاق ءاسّرلا ةيقيو سرطبل ناطاسلا كلذ منم صلخلا ديسلا نا اير
 ىلع ةيربطلا عرد ةنم اومّلست, نا بجي كلاذك 5١ « مككسرا انا بآلا يناسرا
 فيك » لوسرلا لوقك هللا نم وه مهعم يذلا ناطلسلا نا ةعببلا ميلعتل ذاك

 5ت.يمف و لفل همسأب أها

1 

 ذخأي سأرلا نا كريرطبلا ةمايس يف ركذ» كلذلو .*) « اواسري مل نا و
 ءابيو راقوو دروحتل » الئاق ىرسلا ِهفنك ىلع هيوطيو هقتاع ىلع ةعضو 3

 « ةسدقملا هللا ةعيب ناينب و ناما لجالو ٠ رهواا يف يواستملا سدقالا ثولاثلا

 مس اومو ةلما اذا دامعالا ف رهاطلا سادقلا تقو ل عردلا اذه سل, نك الو

 رض# سادقلا يف هنال ٠ ةسدقملا نكامالا سيركتو ميذملا مادخ ةمايسو قلوملا

 . مثاباعر ىلع ةنالولا ءاسورلا لست هيو ناطلسلا بحاص وه يذلا برلا دسسج

 ايلف تاحازلا ضعب يف عردلا سدلي ناك هنا نالويدم نارطم انحوب نع روكّذمو

 لع 4:١  )1#اندوب ٠»: ١



 عساتلا لصفلا سا

 لعفلا كلذ نع هاهنب ارارء هيلا لسرا ريمككأ سويروغيرغ اباملا عماسمب كلذ لصتا

 ىوطيو نيشرطبلا ةئيه ىلع تونهكلا بايث لك قوف سلي عردلا نا مث
 ىلعد قاط ىنعا فئككا ىلع لدسني ثيحم ىرسلا فتككا ىلع نالا ةييذ
 قوف ةرهوجم نانثالا دقعشو ٠ ءارو ىلا رخالاو مادق ىلا اهدحا ناقاط ىرسسلا

 قنعلا قيضت الثا ردصلا

 ال يكل اًرودم هنوطيخي مثو ةيمور ىلا اباملا هلسري يذلا عردلا كلذ لثم ىلعو

 ةلدملاب هنوقلعيو ىرسسلا فّككا ىلع نيقاطلا نولمجنو ٠ هسبال قذع ىلع قيضي

 ىرخابو ٠ ردصلاب ليذلا نوقع ىزخأ ةربابد ةرهوللا نم.الدب بهذ نم ةرباب
 ا 01 ل كلل ىلا ناناسلا ةقالقلال دنع زم كلاذر كفل هما ؛ليانلا تودتعل

 برم وه م ةنهكلا 41 يف نوكت نا بجي يتلا لئاضفلا ددع ىلعو ٠ هالجرو

 احوس٠ه أؤزدعمج هزهيذإ5ه هبضفعهدو |ةه «ويحه

 1 |! .ةيجفم ويحو

 رهظلاو ردصلا لع نانبار نيفتكلا ىلع نائثا ناملص ةتس عردلا ىلع مسرت و

 اهريبدت ىلع نٌءْوا ىلا هتبعر لت نإ كس هنا اع ةاالد نيفرطلا ىلع نانثاو

 ال كا بلطلا برقيو ا هلاعفأب اهيدهيو ةعسلاو قمضلا ناوا

 0 تاومالاو

 نسر لمتدا اداه كلاذلو اهملع يق يقلا ةيعرابو 1 7 2 اذهو

 ةسائرلا نم هسفن علخ ناو اممعار ىكرب الا شلل ن 0 را هب.عر 6

 كو ل هيد 0 0 اي تأ هيلع ب]جز 0 0 ىفترا وأ تهرتو

 د خا ص نا 7 زوحب الق 0 50 عردلا دقف اذاو. 4 هام

 0 نأ سحجو عردأا هب هلا لص نأ ليش سئرلا تام 51 هراغ ةمردإ ل4 ل

 ناكل خ01 فاء لان .ءاليسسو هسفنا ولع كدكرو 0١



 سوو ءاسورلا جات ْق

 ةنكل هانا ةسنات نااهلف هتمعر نيد تام اذاو ٠ ةيدومعملا نرج يف هدامر حرطير

 هسار تحن مضوي نا بجو امنع اجراخ تام اذا

 رشاعلا لصفلا

 لوقن 'ذا ءاسئورلا جات ٍِف

 اليلكأ هسار ىلع تعصر اح تبهم مخ [لدع عد

 باث عنصي نا ىسوم برلا سمأ ذم ةنال هللا ةعبب يف ميدق جباتلا لامعتسا نا
 شقنك اهيلع شقنتو ٍصلاخ سهذ نم ةويفص منصت » هل لاق هبا نوراهل دحلا

 ةماركك سنالق عنصت نوراه ينلو٠ نوراه ةببج ىلع نوكستو برلل سدق متاحا
 ١0 ءاهملاو

 برلا احلا بوقعي نا سوجتوريا» سوينافيبا سيدقلا ركذي ديدللا دهعلا يفد
 ةيدملا يف يقب بهذلاب امصرم ات هسار ىلع سباي ناك لشروا ةنقاسا سيئر
 ىلا تونهكلا باث يقاب عم ةاسرا وهو سويسودوات كريرطبلا نامز ىلا ةسدقملا

 ىلا هتااسر ىف راطقيلوف ركحذو .لوقلا مدقت ام ةينيطنطسقلا كرطب سويطانغا

 .ةنع انملكت يذلا هش اجات هسار ىلع سدلب ناك لوسرلا انحوي نا اباملا روصنم
 رام ةسدلب ناك يذلا جاتلا نآلا ىلا أظوفحم لزي م ةينامسا دالب يف هنا ليقو

 بدصقو سهذو ريزح نم مبوسنم وهو ةنوسه فقسا نيطسغوا

 ىردخكسالاو ىاطنالاو ىنيطنطسقلاو ينامورلا ةءبرالا ةكراطبلا صوصخ نمو

 رئاس ىلع ءابآلا قرف مهنمو ةيجيسملا ةئامالا ةناوطساو ةسيبلا دمت مه نيذلا
 ضعبلا معزو . مهسملا ةثاعالثلا ةنسلا لق اجا سل مهنم ادحا 9 ملعت / يساركلا

 ناكح ةيماسلا ةترملا ىلا مهئاقترا ىدل مهنكلو ناميتلا نوسلب اوناك ام مها

 قل املا كيم ا



 انة ىلا حلا ااا مهسوأند ىلع مضوي
 سددعلل نزلا هاطعا يذلا ميكحدالا نوسلب ءاسؤرلا عم م نا نورخا لاقو

 اساورلا عيججو ةكراطيلا صخ اذه نك“ ةكتاللا جات 3 نامهرلا يلا سوذوطنا

 0 0 يسارك ماقا يذلا نضرب ان 6 ةنوطرشلا 0 مع اك

 يف اهسنلي ناكو ةسار اهب ممعو ةماعلا ذخا صلخخلا ربق لخد ال ةنككو اج 0

 ةسدقملا تاسدركّشلاو ةحرافلا دامعالا يف ةصاخو ةسدقملا رارسالا ةمدخ

 تنك كالت 00 9 عونا برلا سأر تمض ةماعلا كلت نا اًمحو
 ءارآلا 0 ام لاثم ىلعو ٠5 د اضف لك دا ضيفا و كفرشا

 براا يف 0 5 ' سبل اوؤاشي ملو هدعب ةيكرطبلا يما اوفّرش نيذلا
 ا ال ا نات يطل يلق" ةكاسما نر همنا ساره عدلا عرش
 طقف ءاسؤورلا ىوس ةفصاملا لمعتس ةنهكلا نم

 2 ناعالا ىلا كلللا نيطنطسق ىدتها ال 20 ةلاعتاكل نسما كعاو

 : 0 ةئردملا ىتح هرصقو 0 هسسل_ اباملا سورطسايسسل بهو هنا ليق دقعاو

 رءملا وه حجاتلا ١١ كلذ نا ليقو . اجت سلب ةيمور بحاص راص تقولا كلاَذ نمو

 1 0 ةراكلا نم فوفص ةثالث 1 وهو قلل مل تاؤاباملا جوت ؛ هبو يحكملاب

 00 نم م بياص 2 يو 0 هتلمهو

 سكيب ددولك ىلا هلسرا مورلا كلام ا ناك حجاتلا اذه نا نوزخا لاقو

 اباملا ادزي_مره ىلا ٌهلسرا ةسنرف كلمو ميلا نايا يف لخد نا ال ةسنرذ كلم

 سرطب يبسركل ةعاطلاو ةمغا ىلع ةلالد

 لفسا ن. ةساطلا لثم رودم سورطسدايس مساب رخآ جات ظوفحم ةيءور يفد

 شقن هيلعو بهذو ريزح نم حوسنمو ربش وحن ةلوط نا اك هالعا نم قيقرو

 لكلب ناححالم كانهو اره نم اهوحو عودسل لفطلا امنضح ف ءارذعلا ةروص

 ةماعلا



 سباب هلاثم ىلعو يبكملا ريغ اًتكرفم اجت سبلي انابلا راص نامزلا يدا عمو
 ةيلاع ةرفم اهنوسملب يتلا ناجي عيمجو برغملا دالب يف ةرايدلاو ةنهكك ١ ءاسؤر رئاس

 ةعركا ةراو ءولؤار بهذب فرخزم رخ آلا ضعبلاو ضيبا ريرح نم حوسنم اهضعب

 هلفساو ةرهوجم نادقعن, نيمسق امسقنم حباتلا العا نوكيو . هسبال ةجرد بسح ىلع

 2 فتسالا فنك ىلع ناردحخت ناتباذ ءارو نم هلو سأرلا ردق ىلع ارودم

 سقريك نامذ نم ابايلا سونيطسلاق هيلا لسرا دق ةيردنكتالا كرطب اما
 . سسفا مج يف هتبايث هالو اهانركذ يتلا ةئمحلا ىلع امركم | / ةعببلا كرك
 ةسنك ناحين لاثم ىلع ن اهيملا نولي ةيردنكسالا ةكراطب نامزلا كلذ نمو

 ىلع حاتلا نواعم ةينيطنطسقلا ةكراطب اماو ٠ ا اموذخ وا ةسور

 بلا ةنس و هذا ليق لب. كلذ ارهلست ناهز ياي فرق مل اننا ريغ ةساطلا ةئيه

 ةنيب ةشحو تلصح مورلا ةكلمت ريبدت ايلوتم ريغصلا سويليساب ناك اهيب ل

 ةلساصملا ءاقلاب امح ىما ةيردنكسالا كرطب عماسمب كلاذ ربخ لصتا اهف كرطبلا نيبو
 َِك رطبلا صخخد الاب كلل صخشت دع نم نيلاكم اعئصي نا امهنب

 نم ةنتفلا اليزيو ديلا عوطقم كلملا لاثمتو ناسللا عب وطقم كرطبلا لاثم العجيو

 ىطعاو داوتلا ىلا كريرطبلاو كلملا داع يردنكسالا ىضذق ام بسح العف اهلف امهشب

 00 مادخ ددع ي كلما لخدا كرطبااو كلم 1 كرطبلل كلملا

 ءاسؤر ىلع اومعناو جباتلا نوسسلب ةنيطنطسقلا ةكراط» ْذخا تقولا كلذ نمو

 2 0 اهرودملا حجاتلا سلب مهريغو سورلا دالبو بركحعسلا ن م ةنيكلا

 ةيمور ةءسنك يف جاتلا لاثم ىلع حطرفغم ضيبا اجات سلي يذلا ادرغيسوت

 دهع يف ةئاعبس ةنس وح عباتلا لاهعتسا يف اوأدتبا مهناف ةيكاطنا ةكراطم اماو

 نورام سيدَقلا نامهر ىلا يتسملا انحوي كرطبلا لخد نا ا يكاطنالا سيكرس ابايلا
 هعمج ناك يذلا عيبا ًالاطما دقعنا يذلا يلارتاللا عع ةسور ةنيدم ىلا

 يسك ىلع (مسصرطب انحوي سيدقلا سكرس ابالا تنث ٍذئنيحو مزخالا سوناينتسي
5 



 رشاعلا لصفلا سو

 ةينامورلا ةسنكك ١ جاتك هسار يف اجاتو هدب يف اًمتاخ ةسبلاو ةيك اطنا

 نومتشيو جاتلا سل نوداضي نيذلا ةيبوقعيلا ةللا ءاملع ىزي انركذ ام

 ها ىلع عضل ةنراوملا 0 طب نا» نولوعي ذا مهداقتعا كاكا ف ةنراوملا ءاسؤر

 0 دلغو ثدبح 1 اذهو .ريحو بهذب اعصرع 83

 دنع 1 را رت نار حرا سا دل 1سلا نأ كيش الا رع

 ءاسؤر مهدعب نمو ةمكح لك نومعفاا لسرلا هلمعتسا يذلاو نيبارقلا ةمدقت

 ريغو اًثيبخ اًراضتلا وه سبل برلا دسج سيدقتل نومرككا ةكراطبلاو ةنهكلا
 سبل ةنال برلاب زعشملف فن نم » لاق لوسرلا نال قثالو مرت< وه امناو بجاو

 ١١ «برلا هب ىدو نم لب ىكرملا وه هسفنب ىّصو نم
 جاتلا عضر تدل احا 0 لا يبا ةناحورلا يلاعملا نم كلذ تدي

 امك اهجاتو اهوثو ةعببلا سار وه ميسا عورسب انديس نا ىلع ًالوا لدي سألا ىلع

 حاورالا هلا اب بر اب كيدل انعجا » لون ذا ةعساتلا يف سمخلا ةالص يف باطن

 هنأ ام « انجاتو انليلك او اندمتعمو انزتكو انرْخذ وه تنا كنال١ دسج يىذ لكو
 0 عيج اه رفغيل كوشلا ليلك ا هسار ىلع لو همدب ةعببلا بطخ

 11 اهترح 8 اهدربو ناطمشال أه ديعت أمنع لزيد اهركف

 لوقك اهسطخو ةعببلا سار هنا ىلء ةلالد جاتلا سلب ةنهككأ سار نا٠ اينأث

 باش يئسلا ُةنال يملا يف يسفن يسبلو ما ارو را يبناا ايعشا

 ىلحتت يتلا سورعلاو جاتلا بصعتب يذلا سورعلاك ربلا ءادرب ينامشو صالخلا
 50 « اتثنزب

 اهترابطب حرفشبو اهتود ةسفن لذسيو اهيلع راغلو هتنيرق بحت سورعلا نا اكو

 مهصالخ ىلع هتريغ مهريل ةعببلا دالوا ماما جاتلا سبلي ةنهككا سيئر كلذك

 قدح مهل هتبحو هللا ىوقت يف مهكواسب هحرفو ةايلحا مالك مثايا هميلعتو مهب هتيانعو

 ]2239 اعشا ((و 02 ل ل



 مز6 ءاسورلا جات 2

 نزغ ليلكاو ا انحرف وا ةواجر اذام » يكولاست لهال لوسرلا لوقك م دلا كفس
 ١١ «انحرفو اندجم متذا معن . هئرح ددع ميسلا عوسي انبر ماما 3 سلأ

 مهف رعبل ةمارككاو دما ناجبت اوسدلي نا ةنهككا ءاسؤر ىما هللا نا . ثلاث

 هفارخ ريب يف توبعتيو نوربسي نينلا ةأفاكك هدعا ذل رورسلاو للا 'لدكا
 تمّماو ليمملا داهللا تدهاج دق » الائاق سواتو# ىلا لوسرلا ىّنك (ئ ةطانلا
 يف هب ىن زي يذلا يل ظوفحلا لدعلا ليلكا ىتبي اماو نائالا تظفحو ىطْوُش

 ْ ١١ « لداعلا ناب دلا برأا 5 كلذ

 سوقو شرعلا ىلع اسلاج براا دهاش » هنا ايؤرلا باك يف انوي ىذيو

 مهسرؤر ىلعو أضس 1 تسال اناا ني رقع عرقا نشارعلا :لوخ مامغلا

 ") «ضصهدذ نم لللاكا

 هراكم ىلع راصتنالاو قا مأدق هجولا رافسإو دخلا ةحهب ليلاك الاب دارملاو

 بعشلا صالخ يف ةدهاحلاو سعتلاب ءاسؤرلا يصوب لوقا سراير - ءانمالا

 ليلك ىلع نولص# ةاعرلا سئر رهظب نيحو ةءعرلل الام اونرك» الناَق ةازاحلا لينل
 6) « يوذي ال يذلا دحل |

 لانعتسا يف نوعّتشي نم ىلع در ءاسؤرلا باتنا يف لضفلا اذه أرق امو
 مهدسل نولدا# نمل اب زخ ةجيسللا جات لوسرلا ركذي انه اه »رسفملا لوش ذا جاتلا

 هذهر « مهيهذم يف ةنوامعتسي ال مهنال جالا ىلا ةجاح نم تسل نيلئاق

 هب داج يذلا دحلا يف نونعطي هللا ةفاخم ديغب مهنال اب اوج انم مهيفكت ةداهشلا
 هتنك فرش لع ”ةلالد ةصنو نوزأه ثونهك 'نيز اك اف هقلذو ترنهكلا» لع انبد
 ءامسلا كلم يف

 بجاو: «بلككو اًثيبخ سال جاتلا سل نا لوقن اهريغو باسالا هذه لجالذ

 7:5 سواتومت ” (ا: ٠١ه: يكنولاست 1 0) ١

 موو سرطب 102 :( ١
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 الملك | هسار ىلع تلعج » نيلئاق دواد عم ةسمامشلا خرصي ءاسؤرلا ةعضي امدنعو

 ١١ «دبالا ىلاو رهدلا ىدم مانالا لوط ةادملا ةتيطعاو زيربا نم

 مهسلا دبسلا ناسحا ىلا زمر ةمرك ةراخو بهذو ريرح نم جاتلا عصيد

 نادقعني ناذللا نابولعلا نافرطلاو . ةنهكلا سئر اهب لممجي ىتلا دماحلاو لئاضفلاو

 رهوجت برلا امني عج نيذللا ثيدملاو ميدتلا نيدهعلا ىلا ةراشا ةرهوملا

 علل ا ل عسسل نيدللا حورلاو فركلا ىلا ةراثاف ناتباوذلا اماو ٠ «توهال

 هعلجيو ةسائرلا ىلع ةلالد ةعيبلا مدخ عيمج يف جاتلا سيلي فقسالا ناو اذه

 سومانلا لطن لمحالا ةزاركب ةنالو برلا مالك مارتحا لجال لمحنالا ةءارق تقو

 برلا دسج ةمدقتب ةنال رارسالا سيدقت يف اضيا عليو حباتلا سبل أدتبا ةنم يذلا

 متابذلا 0 تل

 مسر دنع عردلا عم هنوعزلب مث حورلا ةوعد دعب ةنوسسلي سئاكل ا ضعب يفو

 قشنا برلا مالآ يف ةنال ىحؤمو .بحعموب لوتن ذا ساككا ىلع ناملصلا
 مهتونهكو ءامدقلا متابذ نالطب ىلا ةراشا ةنهككا سيئر بوثو لكيم ا رتس

 ةسينك ةيلانيدركو تايناهرلا ءاسوراو رابككا ةنراول تنذا ةعيبلا نا ملعاو

 ةعامج جاتلا يثاضي ام لمعتسي ناك ةينيطنطسقلا ةسينك يو . حجاتلا سل يف ةيمور

 ىلع ةسائرلاو ةماركلا لجال جاتلا سبل يف مهل اونذا دقو ميظعلا بتكملاب نيلكوملا

 مهتعاط تا الا



 سو اب ءاسّؤرلا اصع 2

 رشع يداحلا لصملا

 لوقي ذا ءاسورلا اصع يف

 زعلا اصع ادعوجو أب همم

 ىم* هتراشب توصل ةلاضلا فارسا, نببموملا هبش هنا اع صلخلا دسلا نا
 يعارلا لاثم ىلع مرد مهسوفن اولذسل امر مهصال# نومتبي نيذلا ءاسؤرلا

 هفارخح نود هتاذ لذي يذلا حاصلا

 رايحالا سئر نوراه نا ةاروثلا دهشت كلذك هاصع يعارلا 0 7 0

 55 اي نر ارض وقع رمع برش اسنلاب ترا ل الف 3

 مةعببلا ءاسؤر اذكه . ةؤغتلا نم رفقا يف هايمالا مبرخاو 0 قو

 كلذ سدسو ٠ ةبيمور ابأب الخ ام رارسالا ةمدخ يل اصعلا نوكسع ن1 ةارسللا

 دق سوئروتام هذسسمات نا هعلب ةيمور 3 كبلت ناك نيش لوضنلا سرطب نا وه

 رويبرت فقسا سويراكوا ىلا هاصع لساف ١اسغلا لامعا نم روبيرت ةئدم يف يفوت

 نتاعو اسسيس, .تقرال نضرب لوسسرلا ةاؤشوب هللا ةردقب وكلما لل اوكا نأ هرباو

 اصع تسقب و سويراكوا ةافو دعب روبيرت ةنيدم ىلع اًمقسا راصو نامزلا نم ةدم
 هاك 55 اك كلاثلا امخز اباللا دهعل نيتئامو فلا ةنس ىلا ةظوفحم لوسرلا سرطب
 اماركصا روبيرت ةيعر يف الا اصع كسمي ال ينامورلا ىسرككأ بحاص ىز اذهلو

 مييلا اصعلا لكرأ يذلا لوسرلا سرطسا

 سرع برا لاق اك سعشلا ةباعر يف تونهككا ناطلس ىلع لدت اصعلا نا م

 خرصت سادقلا يفو ديلا عضو لاح ةنهككا سيئر اصعلا مّلست امدنعو « يفارخ عر »
 ايف طاست نومهص نم برلا اهلسري كتزع اصع » ةئاق طورغملا دواد مه ةعببلا

 ١0 8-0-5 نس

 م”:5«ةنوتزمس ١(



 رشع يداحلا لصنلا مرم

 نوملسي نيك ةنراطملاو ةفقاسالا ناطلس ولعب ةناطلس نآلف كريرطنلا اماو
 نم ىلدا هدب نوكستو هتنتر بسجت دحاو لك أاعيمج اهنوكسمي هتيقرت ىدل اصعلا هلا

 رث_ةمح «نومهص نم برلا اهلسري كتع اصع» ا ثا مهيدبإ عيمج

 كا داتا اعلا قوف امهءفريرو بت ملا عمجلا 16

 ىلعد مهيلع فيرشلا ل يلمعأ سدكقملا ثولاثلا ىضرو مهاضرب هنا اوملعيل

 : ةعببلا 0

 سئر ىطعي نا ةعسلا صات كلذلو نائالا ملع ىلا اضيا 'ىموت اصعلا نا مث

 ةتاكلا 0 يفو ٠سعشلا ىلع رهاطلا ليختالا أرقي يكل ةماسرلا يف اصع ةسماشلا

 نع اهضبنو اصعلا كريرطملا كسمي سادقلا يف ةنفالملا راكذت اا

 ادحاو اميلعت مهداةتعا نسح ىلع الا يلد ةسمامشلاو ةنهككا ام ضرالا

 يه ميسملا ةبعر نا رارقالل كريرطبلا دي نود يدبالا عيمج نوكتو اًدحاو اناعاو
 العفو لق هننسا نوعضخو عيمجلا كلش طلو عار دكار

 الا ع 1 ا ا راف اسح 2 دئنمح هنال اكملا عفر لصحالا ةءارق دعبو

 كالذي ىقىريو سوفنلا توف وه يذلا برأ كم 0 ناعالا ٠ ءاوصإلا

 يتليف ميقسل ةحارلا هايمو ةرضلا حورع ىلا همنغ قوسي يذلا يعارلا لاثم ىلع

 ملامق ضبريو اصعلا

 اوجرخ مهنال ىلولا سيدادق يف اصع ءاسؤرلا كمي ال نيينامورلا ةسك فو 2

 ىلوملا م ْي اك ضعلا نراك عيل مناف هقرسلا دادل ُْف اماو ٠ مهتنالو ياك نم

 0 متاملطبو ةيناثلا ةرانملا ُْف ن5 اهلا هنا هاش نم 0 مرحب مهنال

 امك ةايللا هذه ىلا نايحالا ضعب هللا مثديعي مهئاطلس ةَوقبو رهطملا باذع نم

 سوينروتام نع انركذ

 هاطعا يتلا ةمصقلاو ديسلا بنج اهب نعط ىتلا ةبرلسا ىلا كلذك اشي اصعلابو

 ١ ءازهتسا هدم طرشلا اهأما



 هنوعنصي مدرلاو انكعلم اهسار  نرارخ نوننامورلاف اصعلا ةيفيكيف 0 0

 نررخاو ةذماو ةمطق اهم مهضعر كاع ىلع ةنراوملاو زاكعلا 0 ىلع

 ريغو ليدنع ةفوفلم رخآو ةبرطاك ةدرح اهكسع قب رفو ٠ اعبر مثريغو مطق ثالث

 مظعلاب م 15000 مهضعن و يلطملا دوعلا نم ةعاجو نداعملا نم اهنوعنصي ءالؤه

 ليمج ىنعم عون لكل
 مظعب معطم دوع نم أصعلا عنصت نا تياستف ءدلا ذنم ةكاطتا ؟ةعر اماو

 سورردوسدإ اهفصو نسحا دقو ٠ ةنامرلا هكه ىلع ةروّلب اهسار يفو عطق ثالث

 سارلا يف بهذ وا رول نم ةركب لصتم دوعو مظع نم اصعلا عنصت » الئاق
 نا » لوي ذا اهتالرادم رشفي مث ٠ « ةددح يللاقوفلا ديدحلا يفو ةمّلعم يلاعلا
 . اللا جبر ىلا قاسنتو برلا فارخ هه يذتغت يذلا ملعلا ناطلس ىلع لدت اصعلا

 يف ةرككاو ليجتالا ةبوذع ىلع دوعلا نيلو سوماناا ةوسق ىلع لدت مظعلا ةبالصو

 ىلعالا ديدحلاو ءامسلا توكنم ىلا ةيلاعلا ةسبقلاو ميما توهال ىلا ةراشا سارلا

 0 مكس ىلا

 شا ةكوش ةرهوطلا قوف ميدق نم أصعلا يف نولعجي اوناكمبنا ملعن انه اه نمو

 ليد حب حورلا مالكىلا نيرصقملا ماحدزا قيرفت لجال وا ردم ةمداصم لجال ةبرحب
 لصح هبو لككا قوف هب عفترا برلا نال بيلصب ةكوشلا اولدب مث ٠ ةايلا زبخ
 سود ْنا كيلع سعص » لواشل لاق ذا ةكوش هامم وهو . رشبلا سنك صالخلا
 هرمسأب ماعلا هل عضخو ةطخلا ا هب يذلا سدلصلا ةوف بصانت يأ )١ « كأوشلا

 اصعلاب مهكراس وهو هدب نولمقعف نوعمتجلا مدقتي كريرطبلا ةماسر دنع اذهلو

 هيلا راش ام ظفحي نا اصع كلسع نا ناطلس هل نم لك ىلع !ًذاف٠ تاعفد ثلث

 بفآفت يذلا سويتوف نع روكّذم وه اك سبابلا دوعلاو ةغرافلا ةصقلاك ن وكي الثل اهب
 اًكسمم ةينيطنطسقلا يف منتللا نماثلا عمجلا لخد الل هلا ةينيطنطسقلا يسرك ىلع و

 ١( لامحا 8:6
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 وي ريغ هنال هدب. نم املا عراب نا ابايلا دصاق نترمدا ا اًداكع مدي

 انزع ثببلو م فارخ فعرب نا

 مهللا » لوقي ةينامررلا ةبترلا يف اصعلا فّسالا كراي ام دنع اذه لجالو

 كتفار ونجم هلعجا اًرهاظ اهب هيلا راشملاو .اصعلا هذه كراب انّ رشب فءض دضاع اب

 1 0 كادنع لاصخ يف انطاب
 نوكت نا سحب كلذك ولعلا ىلا ةعفترمو 00 املا 5 دارس

 نا يغبني 1 تاما( رك ربع عنصت اهنا اكو ٠ ءامسلا ىلا ةنقار سئرلا ة ةض

 كادك نيد ميرتو خويشلا دضعت اهنا اكو بيع لك نم ةبرب ةيجا ا

 عمن ليو كراخا كفر مهجيريو ن نائالا روما يل ءافعضلا هظعوب دضعب نا يغبلي

 ىلا نيلاضلا ةداعا يف ىعسي نا سجن كلذححص نيدراولا ظفحنو نيدراشلا تاتش

 ىلإ رع لمعتست أبنا اهلثمو ٠ ةريظلا لغاد مث نم نوصنو صالقخلا قيرط

 ضر و ةأطخلا ذب نا هيلع كلذك ٠ نب دضعملا 1 لسع لع نيلاطلا

 00 نيندملا ل ةاصعلا بدأت اهنا 5 اناصولا ظفح ىلع هلاثع نيدهازلا

 كو ٠ ميحبلا باقعب نيبصانملا فوخيو ليجنالا لاوقاب عدملا بابرا بنو نا هيلع

 تاداعلا هيلعتب عج كلذك ٠ ةرساككا شوحولا دعو هال تانايدلا ع ل

 هملع كل ذك دوعلا يف ةنيلو مظعلا يف ةبلص اهنا ايو. رارشالا يفد هناطاسبو ةيدرلا

 ةيضر هسفنو ةديدش هرءاوا نوكشل دهتجي نا
 عرست نا بجيال هدي نا ملعيل هراسب نكك هنيعب اصعلا فقسالا كسمي الو

 نهاككا يلاء باصا ام ةيبصي الثل ةعيرشلا ظفح يف ناوت ةنم عقب الو برضلا ىلا

 تقروا يذلا نوراه لثم بعشلا ةياءرو لئاضفلاب ةرهزم لاعفا نوكست نا بحي لب
 ركذي (ك نيطايشلا ةوقو نيفلاخلا باقر هل لذيو هديب برلا كسع ٍنئنح ٠ هاصع

 باكلا درطت امك اضعلاب هدرطو ناطيشلا ىزخا هنا فسوي اننا نع سوينورفص



 مممو - ءاسورلا باوثأ ةيقب و هئيمب فقسالا ةكسف#يذلا بيلصلا يف

 رع يناثلا لصفلا

 لوتي اذا ءاس"فرلا"باوثا ةرقر ونسب بفتسالا كيش باشكال

 انعادعا رهقن كب بحح دحححلا ذه مد بصح

 سيئر هيأ حورلا حالس عيمجج عردتيو هلامثب اصعلا فقسالا كسمت نا دع
 هلمقي فةسالا ةكسمي ام دنعو هنمع لئقيو هيلا ةملسي مث ليَقيف بيلصلاب ةسماهشلا

 نيِمئاَقلا سودن كمابو انيقياضم مشن كب » دواد مم الائاق بعشلا هب كرابو
 ١١ « انيلع

 مدهو ةيطقحا مسج كلهاو توملا نعط بياصلاب صلخنلا نا امك كلذ دارملا

 عطاقلا فيسلاك مذختتو هب 2 نا سحاو توكلملا باوبا انل منو ةنواملا

 ماعلا ةنوددل يلاثلا هثيحم يف هب عردتي هنا مكسللا لوقي امكودعلا ليح عيمجح ةمواقل

 ًاسامل ماقتنالا باث لبرستو هسار ىل ا ةذرخو عردك بلا سبل » النا

 5) « ءادرك ةريغلا» لمسار
 سدكقملا ناكسملا يف نون نب عوشيدل ىءارت برلا ركسع داق يذلا كالملا نا ايكو

 ةئيكحلا سر كلاذك ءاقيا مده ىلع ةدعا ةر درع اقمس هنمع اكسأف

 رهاقلا ببلصلا ةوق ىلع اولكش نا ةعاسجلا رئاسو ةعبتي يذلا سوريلك الا وعدي

 م. مضعرم نرأطيو مكادعا - نوبلغي عودسل مساب مهن مهنا 2 ادعاو

 صلخلا لمح ىلا ةراشا وه ةايملا بيلص أما - ميذملا ىلا نهاككا مدقتو

 بيلصلا ىطعي اف ٌءاو ٠ همسبا هلل ةاضرع ةياذ تكد مدقمل ةلجلخلا ىلا هن هيضمو بيلصلا

 بلا مالآ تلمكد ب ةنال تونهككا بايث لك دعب
 ٠؟:هه ايمشا (»» < روما

 . ب



 ىسوم نأ بنك اك تايآلا عنص ىلع ناطلسلا ىلا بيلصلا ميلستب راشيو
 نم سعشلا صلخ نس ةبح مفر الو ءادعالا شومجت رفظ ًاسلص هيد طسب ال

 بيلصلا مسرب ءابآلا نا نع اًناضف اذه . ءاملا اهنم رخ انيلص ةرئطصلا برض الو توما
 يتلا رارسالاو بعشلا موي لكص مخ دلل فاجر تارسلاز تالا رعتط

 رم
 دو ندا ديلا يف متاخلا رارسالا ةمدخ يف اوامعتسا ءانألا نا ملعاو

 ا 1 يديالا يف فوفكل او ردصلا ىلع ةنيلص 2 ندا

 رودم 0 ىنعلا ديلاب ءاسورلا عيمج نيبنامورلا ةسيئك

 هيكل |[ نسر تإ الا ةداخأ كر جج هنف صر ل رم دا تاكا تخل

 لها نا اكو ٠ اهئازخ مادا اعل

 ادسج مهديفي ام لك يف مهيوذب اومتهي ءاملعلاو 0 ثواب اندلا

 0 يكل ديزاو . اي ناكالا يب ىلع فتسالا ةريغ نك ىغش اذكه احورو

 ةفارلاو م كملاو لدعلاب كجوزتا » ينلا عسوه عم لود نا ردو 0 هسفن

 )١ « برلا نيفرعتف ةنامالاب كلجوزلاو محارملاو

 ا را ك1 رم تاركا ردو نري اك نارجلا مارطلا لو
 حادرمو فسوب نع هكدا بنكلا رب نك ةمعرلا اورب ديو عزف ريغ نم

 هللا نال ةيرح لك نم فرشا ةنهكلا ءاسّور ةيرحو ٠ مهريغو رظاشلا .نبالاو لايادو
 هل ةنيكحصو انركلم انلعح » ءانحوب لوك كلملاو ةيربللاو نينبلا ةريغذ مهد

 50 4 هيبأ

 0لتر دال را ءامالار هرقل كلذكمس مارا نطو
 نوكيل طبرلاو للا ميئافم مهاطعاو نامالا دوما يابو ةسدقملا هرارسا ىلع ءاسّؤرلا

 .متاخحا ال لمعتسو ٠ ءامسلا يف اة الواح ضرالا ىلع هنوطيريو هنولحي ام

 5:؛ ايور (؟ ١١:8 مشوه ١(



 سرس  ءاسؤرلا باوثا ةيقبو هئيمب فتسالا ةكسي يملا بيلصلا يف

 يف ام عيمج نالسضفب نيذللا همدو هدسج ىلع ةنمتلا برلا نال سادقلا يف ةصاخ

 لوقن متاوك مهسابلا دنع ناسرعلا ليلكش يف كلذلو ٠ ملاعلا

 < ]يده هلح توبم تاكد بتسخعوو هزنجيقف

 أاعجهم اح .اردصألا زا انين اذمرحح :خذحم

 )١ اي.دمع د خدم اذ ةهمزر نةبكت و هر )حيض تما :ةيخقو

 ةروص الو ةباتكر يغب ةيرككا ةرالاب انرخزم اًرودم متاذسا نوكي نا بحي اماد
 ءامدقلا ذومرب رطبترم ريغ هيلو الماك نوكي نا يغذي سيئرلا كولس نا ىلا ةراشا

 ىني ا ديلا يف عضويو ٠ سيفنلا ّردلا هبشت يتلا ةيهلالا رارسالاب نكك سومانلا موسرو

 اوامقما ميدل مادخ مسيو بعشلا برو رارسألا سدقبو بيلصلا -- 5 هل

 نينبلا ةراخذو سدقلا ور ةمعل اولانمل نيوشلاو تيكا هجرد

 ةعيبلل هتبطخ ىلاو برلا ادب اهب تبقث يتلا ريماسملا ىلا اضيا متاخلاب 0

 مالالا ريم يف ىجورسلا لوقي 5 اهاجا نم همد قارهاو ةسدقملا

 ٠ |.هوب ااهنسرا كح توبووسم]و ارد ]د خه يي ب

 8( !همب لح هبم خادم معصم وبخد د |! هزيححصو

 وا ةضف نم اًنايلص عردلا نوسلي ال نينلا ءاسّورلا قلعي ةينامورلا ةعيبلا ينو
 نوقلعي مورلا ةكراطبو . نيسيدتلاو ءادهشلا رئاخذ اهيف نولعجتو مهقانعاب بهذ نم

 ناك امك ةنا وه نيسيدقلا رئاخذو بملصلا لمجب دارماو . اسوعم سلصلا لدب

 هعضو يذلا متاخلا ةطساوب ةجاجلا ىله ارم همدو هدسج ةعببلا ىطعا : هتمحرت ١(
 ضيا تابقو ةسدقم ةعيب تبطخو سلا ظفح تالا ةطساوب تلبقف ةايحلا ىلع انوب رع اهدي
 ينال سورملا عوسي مدو دسج

 رهاطلا همدب ةاطعم ةبطخشلاو هيدي ريماسع غوصم كلملا متاخ نا يا (؟



 عساتلا لصفلا ومس وس

 دهع ءاسؤر اذكه مثرودصو مييكانم ىلع ءابآلا ءامسا نولمجي سومانلا رابحا
 ةريغلا» ىلحاو ةدهاخلا يف 7 نيسيدقلا ماظعو ببلصلا نوامحي ةمعنلا

 اركَذ سدقلا مهوخد دنع طابسالا ءامسا 0 اوناكر ايحالا نا امكو
 بلاطو ركصللا لجال 0 :ا25 نولمحت ٠ ءانيولا كلان 2 اماد ترا مأ ١

 نم قئالخلا فرشا يه سمعا نال سوعشلا نوقلعيف مورلا ءاسّور اماو ٠ ةءافشلا

 نشوحولا مزريو ليللاو رابنلا نيد قرب رونلا نال ريثأتلا عم ةرارللاو رونلا ثدح

 كرحي ريثأتلاو . اهضعب ددشتو عئابطلا ضعب نّيلت ةرارطاو ٠ مهلامعا ىلا سانلا ظقويو
 ا 6-00 ماسجالا ُ ةديلحا ةيناملا

 تدلك عضي ةعيبلا كلا ءايالا 1 وه كرير طبلا نأ ثسح نمو

 ةعببلا بطخ هنأ هسفن ىلع ن ا ا ا قر ص هنوكل مردص ىلع 000

 قفاوي ام نيب قرفي نا ةمزاب ربلابف ٠ لوقلا مدقت ا( ةمعنلاو مكسللاو ذباب

 رشلطحا يف هنم انذلطخ الل صالخلا قيرط ىلا همعس ديرب, و 3 امو ناعالا

 الو دبلا رون انل رهظي مل ةنال قللا ليس نع انلدع اننا » يكحلا عم نيلئاق

 يك ةاباحريغب لدعلاب بعشلل يضقي نا ةمزلب مكسمللاب و . « ةراربلا سمس انيلع تقرشا

 كلدعو كلملل كماكحا لعجا مهللا » الاثاق نايلس هنبا لجال يبنلا دواد بلط

 ام كنوشضيف رئاطلا مطحيو فاصنالاب كيسنابلو لدعلاب كبعشل مكن كلملا نإال
 هتمعن نوح ل ةمعلابو «١07 لاحالا ليخب ملا نيفلات لا تداد

 حط مهلتنو مع ضخم نيلاضلاو .ءارقثلاو ءاسفعضلا ىلع ةقرشم نشل
 هافانا نرش ىذا للا اقم فاش

 دامعالا يف سادقلا يف ريرح نم اًفوفك ءاسورلا عيمج سلب ةيلور ةسنك) يفو

 فروفكلا هدم راشيو ٠ لسغلا ترقو الا | انوع الو دونزلا ىلا ميا أ نورامس

 ايخن اباملا لاقو ٠ ٠ مهناعاو مهعأاعتل ةتفاوم نردف نأ يبي ءاسؤرلا لاعفا قل

 9700 رومرم ل



 مسبو  ءاسؤرلا باوثا ةيقبو هئيميب فقسالا ةكسمي يذلا بيلصلا يف

 دلا ةروصب ملاعلل رهظو هتوهال ىنخا يذلا هللا نبا دس ىلع لدت اهنا ثلاثلا

 ناطشلا هل دوبع نم نك ١ يك

 نا يك تونهكلا ةجردب ل برلا نا لدتس ةرانملا هذه ىل ان 58 امو

 باصتناو ٠ اياربلا دّيس هلل مهنع نيدارقلا ةمدّتو نينمؤملا ريبدتب نينتعم ةنهكلا
 ىلع عفري نيح ةنال هللا مادق ةئيضملا ةرانملا هش وه فورخلا ميذم ماما نهاكلا

 ةيشخ ىلع دسملا يدي عفر نيح هللا نبا هبشي نيعرككا همدو برلا دسج هيدي
 سلو ٠ قاحا ةفرعمو نامالا رون ىلا ملاعلا لكسص قاسو ةيطخلا مالظ ددبو بيلصلا
 هللا نم رارسالا مداخ اهب لمح يتلا لئاضفلاو ناطلسلا فرش ىلع لدي تونهكلا
 كلوشرلا لوق نم انهرب م صالحا لس يف كولسلا ةماقتساو ودعلا ةمواّتم لجال

 ىذاا نابييدحإلاو 5 ١ لل ٠ هاكل | ىلع ةموسرع نوت يكلو مسك نعال

 .ةطبغلا يلككا دواد ريمازءو ديحلا ايعشا ةءوبن يف كد اي هئارظن ىلع هب لضفت
 نيمآ يوامسلا هسدق لكيه يف يبهذلا هحيذم نيهكتو دجلا ةلح ىلا انيا انلهأ



 تعبارلا ةرانمل

 للا لسعر ةسلقلا ارا مالا ةلععو ةنهكلا دادعتسا ف

 )١ « هللا تيب يف فرصتن نا كيلع بحي فيكم لعت » سواتوهتل لوسرلا لاق

 كلوملا] ردص

 ةقلرب نيارق) تابلتن اهقيسنا نأ دب اال ع اقرت ستار عنانصلا عيمج نا

 مسرلا دصقت دّوصملا ٠ هدوصقم كرديو هبرا غلبيل رئانملا يف ل عاصلا اهب

 بحاصل امضرم لعافلا لمع ريصبل راتوالا دش نغرالا براضو سبشختلا ءانبلاو

 اطخعو هسنفال ةمالم ريغ ينحيال كلملا رضحي ىتح راتوالا ملصت ال نمو ٠ لغشلا

 كلل رم

 ةسادقلا يلككا هنبا دسج بالا هلل مدقب هب يذلا سادقلا ةمدخ يف اذكه

 دشيو هريس ظقيتسيو هلقع جارس ٠ يضي نا نهاككا ىل١ بجي اياطقلا ةرفغل
 رولا فرك هلب ايضرع نوكمل هسرقو ا ةحلا ةرارجب ةسفن 'ىجد ع

 نوكست الثل رذنت ام لبق كروذ 2 ميكا ةصو بسح لماككا دوقولاو

 مكجرسو ةدودشم ؟ئاقحا نكتل » صاخلا لاقو « هللا بر يذلا ناسنالاك

 سا مجري قم مث ديس نورظنتنب لاجر لثم اونركو ةدقوم

 يف هلاعفاو ةيطقلا ءاخرتسا نم اًرذح ةمعنلاب ةدودشم نهاكلا ساوح نكّتلو
 هللا نبا قأب ىتم اًرظتنم حورلا حالسب امشنم هلقعو رينملا جارسلاكلئاضفاا قيرط

 اه شح ال سس

 ١( ١تيموتثاوس #: ١8 فول | 80



 مسوس ب هللا دس#تو ةسدقملا رارسالا ةدمصو هيك! كالمتسا ف

 هذه نم برشيو زبللا اذه نم لكصأيلف اذكهو هسفن نامنالا ربتخيف » الئاق
 برشيو لك اما قاقحتسالا فالخ ىلع وهو برشيو لكصأب نم نال ساكلا
 )١ « هسفنل ةنوند

 نورفظي, مهناذ ةرينم مهجرسو ةدودشم مهؤاّمحا نوكت نم كلذ نالخبو

 نيذلا ديبعلا كئلوال ىلوط » بنك دق ا برلا دسج نم ةمعنلا ناضيفو ةكربلاب
 مهئكسيتبو هطسو دشي هنا مكك لوقا قملا ٠ نيرهاس مهدجو مثديس ءاج اذا

 كيل مهم دي رودبو

 يف مهءايق لدبو ٠ ةطبغلاو ةحارلا نولاني رهسلاو بعتلا نم الدب مهنا ينعا

 يف ميعنلا فّرعو دجلا راونا, مهدي فقيو رونلا دَدُس ىلع نوساحي ةبرسلا ةمدخلا

 هسدق لكيه
 سادقلا ةمدخ ىلا لوشللا لق اتي ةسدنلا ةتجسلا سات كلذ اا سو

 ةيطخلا مالظ لك مهنع اوفنيو عاضتالاو ةراهطلاو ةحخاو ناءالاب مهسوفن اوشري نا

 دانعاسألا ةراته دضو ٠ برلا ةدئام ىلع سيولكلا نوه و ءانال ءاكرس اوريصمل

 ةروتلا أوركن مهضعبف ةفطارملا مهو اهراونا ئنطسل 0 ماتو مو 36 هذه

 سيدقتل بحل يتلا ةراسهطلاو ةعاطلا» عوضتللاو ناءالا اددحج نورخاو . فارتءالاو

 .اهتناو مجادملا هرجوب اوأزه ضعبلاو ٠ توئهكل ا سل اورقتحا نوزخاو ٠ رارسالا

 مبيف رصف همدو برلا دسج اريصمل نا رمخلاو زيا يف ةمرلا اورهظا نورخأو

 ال ةغو قاس ىلع موقي ال عرز . ةعبوزلا نودصتو ميرلا نوعرزي مهنا ”برلا لوق

 م 4 1 جر

 ريغ كد ال سرعلا نم ندرط تالئالعا سيعا زاذنلا نأ ىو

 ورعلا ءاسقلل نجيح نهنال سرعلا ناخد يناللا تايكملا فالخي تادعتسم

 سوسو اقول (+ مريخ ا نشرت ل

 ١ محرم دب



 م7 مل

 ه«يلع ىرتفي نم لك هدسح مث ىلا لوخدلا عيطتسي ال كلذك . ةدقوم جناصم

 يف لوالا ٠ نيحرش ىلا ةرانلا هذه مسقنو ٠ ئفطنم هدادعتسا حابصمو ةنم ونديو
 حرشتا مسقنو ٠ رمثْلاو زيدا ىنعا رارسالا ةدام ةدص يف ىلاثلا . نهاككا دادعتسا

 لوصف ةيناك ىلا لوالا

 لوالا لصفلا

 ةحرافلا

 يلاثلا لصفلا

 سي ععبعمو
 كنا الضقلا

 عبارأا لصفلا

 هيما ى
 سماكلا لصفلا

 ,محمح

 سذاسلا نلضفلا

 بم رامم
 عباسلا لصفلا

 نماثلا لصفلا

 ىهوده

 دايعالا مايا يف ةسينكلا ىلا ةنهككا سيئر مودق يف

 مع - ]هه لوس ذا نهاكتا دادعتسا ْ

 حل اهعأ ةظفلب ةاوتحلا ةمعنلا بلط يف

 لوس ذا ةراهطلاو ةبخلاو عوضتلاو نامالا بلط ُي

 رمعسفاب !وبصح لوتيذا هللا ةالص يف

 مفووبوح نتايسلا لوس دا عملا داشأ 42

 يكييهد هب لوب ذا ةنهككا سيئر يديا لسغ يف

 هج  لوقي ذا ةلدملا سلو ماعلا بايث ملخ يف



 لوالا حرشملا

 نهاكلا دادساسإا سل

 لوالا لصفللا

 ةحرافلا دايعالا مايا ِف ةعملا ىلا ةايكلا سائر مود ف

 ىروخ ةمحصي ن سادقلا وا ةالصلا ىلا ةنهككأ سيئر هجوتن ام دنع

 اذا نكي و ٠ ةرورض" قرع لإ هناقرافي ال هلام 8 رخآلاو ةتلع نف اقدح ناش

 ةيناخلاو ناسقلا جر# ىف 5 همودقب ربذ# ةعببلا ىلا نا تاء سايش هماكأ لشرو نأ

 هدم لمصر انشرطب اة . لا نم دحاو سلي, لئنمحو رادلا جراخ ىلا هلامقتسال

 ٍِ 4 5 رس 7 5 ةرخ
 ةرافغ مهسارو نيتعمم نارخا نانثاو انياه مهنم دمار لمع يضايق انآ

 ةيروطاملا يف ارومم عضيو ةراذغلاب ىدرتيد هلي راق فلا ا نأ دعقو

 اك هريغ وا ةدبسلا تلب فقسالا سدي دن | هه تبا. حب نيت“ م 2 نوأدس

 ام دنعو ةسسنكلا ىلا ةماما نوديسي 0 لكشإ قلد اللا واعي
 هدعبو فتسالا لخدب ىبك انهو انه نم ةسمامشلا»و ةنهكلا فّشي اهماب نوغاس

 م سلب ةسنكلا راد ىف اتكاس"كشنالا ناسا ذاو للقناة دكو وربك الا
 يف روح وه اك ةيروطاملاو بيلصلا ةيارب مهئاقل ىلا سوريلكالا جرخيو هتنهكو
 ةعيبأأ سدعت

 امودحح بوبووحمم أيوبح و أايوبد فمؤ | ١ ]:هرح

 ١ه



 لوالا لصفلا مسوس

 !هححح !!رجح جم انوبح بففتو . !!.هحححو !!.ةنويجحإو

 )١ ي هيدعح احجبه ١و5 كيم وم حي

 ٠ ةمحرلا هللا نم بلطيو يكلللا باللا ماما فب ةسينكلا لخدي نيحو

 هيسرحسص ىلع سلجي 2 ٠ بعشلا يابو 0 سسرو ميذملا رج ة ةركجلا تسال

 ذا ىلاعت قطا ن م ةممنل) .ّوسلف سادعلا تفوز ءاجا نق ناك ناو ٠ 1 أدمو

 لهحح بعصعمصو مخب | ونه لمزحم حب ]ةهها ارس لوشب

 5-2 هج بعشلا ميصي سارلا فوشكم وهو مذا لبقي ام دعو

 توصب اهماتب ةّلللا لطيو هيتيكر ىلع ةنهككلا نم دحاو وثحي ذئنح مادهدهح

 |هبح الئاق 1 ةعيبلا يف نم لكك ثني سيئرلاو ]وهاؤهدم لدا الئاق لاع

 ير هلال نسارو هد عسر ىدع 2 فمك مس وب

 ةن ركام دوبالا نم نائثار ]هبه لم[ دم 0 المزح هس

 الئاق هيدب لسغف تسطو قربا: ةسمامشلا هنتأ كلذ دعب و ٠ ميذمل 3 0

 هنوسلب مث ىؤدص بليحعت) لوتي ذا ةراقثلا ةنع عزايف موتي م. يوهم ول

 كل تلعاانمأل نيائاق رانإلاب هنوةطنع مث. |! .هعم 9 لدمز نيلئاق ةنوثكلا

 اصعلاو جاتلا هيلا نوملسيو باوثالا رئاس هنيسنللو يبمرككا ىلع ساجي كلذ دعبو
 « لا كلأسا يلا مهللا » ةبلطلا لرشيد 34 ءامأ ريسيو موقي مث ٠ بيلصلاو

 نسل تح |ايوهعمح أنا بياص لكشب ميثذملا ما أما لوعسلو

 رم طمس مح

 ةءلطلاو كن وكيكلا سايأب هئواقفر ةنيكلا ا ةنهكلا سيئر نأ حابصلا ف هنا يا 0١

 بيلصلا مهعمو مهئاقلل ةالصلاب ةعيبلا نم ةنيككآ جرف

 حل



 مسوس ةحرافلا دايعالا مايا يف ةعيبلا ىلا ةنهكآ سيئر مودف يف

 لجالو ةمدقتلا راقود تونهكلا مارتحا لجال رومالا هذه لكةءيبلا تنثر دقو
 ىلع لدي ةعببلا ىلا فقمالا مودق نال هللا نبا دست مسر نيرضاحلل رّوصت نا
 ة<وسنلاو سومانلا ىلا ةراشا هتيحصصب ناذللا سامثلاو ستلاو ٠ ملاعلا ىلا هللا نبا موا

 نكل امهليل تأ مل برلا نا » ليجنالا دهش امهنعو هئايتا نع ابخاو اًمبس نيذللا
 ١اس

 هليرأ ىذلا قب اسلا .انحوب همشيل ةعببلا ري فقساإلا مداقت ىذلا نماهشلاو

 ىفدت يلعلا يب يبصا اهيا تناو » هيبا ايرْخز لوقك قيرطلا هل حشنيا ههجو ماما
 ةرذغا صالخلا ملع هعش.يطعتو ةفقرط دعتل برلا هجو ماما قبست كنال

 504 مهاباطخ

 برلا ءاَدلا ةعيبلا جورخ ىلا ريشي مرفب فقسالا ءاقل ىلا سعشلا جبورخو

 رو مل ىطعأف هواق نييذلا لك اماف » بوتكَم وظن هتراشب لوبقو

 لل 4 ءانا

 هتراشب نال اصلا ُةمّدقَتيو ءايسنالا بوث اهنال ةرافثلا سليف ةنهككا سنئر اما
 جراح اوناكس ولو هللا ءايفصا نال ة..ينككا جيراخ ةراقفلا سيليو ٠ ايولصم ميس
 يف ناك ربكألا نبالا نا » بوتكم وه اك برلا مك يف نوبعتي نولازب ال ةعارلسا
 ؛) « لقحلا

 مهلسرا نيذلا ةذمالتلا ىلا هب راشي مهشلاو رخاماب ةبهككاو ةسمامثلا هدقتر
 1 يا ماعتل هتبح ةرفو ىلع لدي روؤخيلاو .ههجو ماما نينثا نينثا صاخملا

 مينلا ب تب؟هذي ناكنيذلا سعشلا ديجا# ىلع ليترتلاو ٠ هيلع لالعا حورلا راونا ىلع معلا

 5) « ةحانلا عيمج يف هربخ عاذو ٠ ليلخلا ىلا حورلا ةوتب عومي ا اقول 3-2

 ملا ها_طعا يذلا ناطلسلا ىلا ةراشا نهاكتت نيشرطبلا سبل فقسا

 ب؟ب:و افوا (» )ب: ه قه ١(

 ١٠١ :* اقول (ه مو:9وه اقول (* ١١:١ انحوب (م



 يفاثلا لصغفلا يتلو

 ( اًروس اهتالص نكت ) | هع هبا حب خرصي يذلاو ٠ هتمعر ناينب لجال ةنهكلا

 ةاعرلا رشب و. صالخا رصنعب ءارذعلا رشب يذلا ةكسنالملا سئر ليئاراج هش وه

 ١١ « مظع حرف كر اذنءاه » الئاق
 124 راشا ةسئكلا حمل قو بدل لود ع كولا ا نود دارا طلت# اءاو

 ةرعزلا تراص ىت> ما دوهيلا بعشو رشدلاو ةكتالملا ثاني ل 3

 دس دعص 8 نا ميدملا مادق سده تدد 0 لخشسو ءوأو عار ةدحاو

 ىتح بآلا مادق اًمِفْسو اطيسو انل راصو يديالا ابهعنصت مل يتلا ةيلاعلا ةّبقلا ىلا
 ىدنالا ءادفلاب رفظ

 فاعلا لصفلا

 لوقي دا سادقلا ةمزذك نه ١ 51 ِف

 للهحح بم صم مكو 7-10 - |ههأ

 قرر اساراف ثرككش الع لالا كتارا كا

 0 6 هول يحل مدح 0 نه 0 برلا كلم م يقال

 روما ذيدهلا نم هدسح يرسل رطل هزهذ 3 أ اهملا 1 تأ لمق ن ماك أ نم

 ىلع صلخلا ديسلا ا لضفت يتلا فرشلا ةيزلا ةمعللا يف ركستتنب يك اندلا

 5 صعذو هعبط فعض يه نعل نعم رم -ىذلا همن هأدف يذلا تلا

 ها يذلا برلا ندل نم ةنوعملا دتسلو ةايللا مثالا رسلا اذه 01

 0 همضومو هلم

 1 مهنأ نيسيدقلا لسرلا نع ةينيطنطسقلا كريرطب سولقورف سيدقلا د دقو

 يف ملا يبهذلا اندوي ضيا ربخيو ٠ ةالصلا يف اليوط اوتنث لوالا سادقلا اوسدق

 اوناكح يرسلا ءاشعلا نولوانتي اوناك ال مهنأب ستنرو» لها ىلا ىلؤالا ةلاسراا ريسفج

 ا! فول



 عمد ممومم سادقلا ةمدخل نداكلا دادعتسا ف

 راملا سومسستويد ركذو ٠ ةليزح ةفسلفو مياعتو ليوط رهسب ميبسلل او ةللطلا نوئمدي

 5 مو ةرئاوت» ترسل تاملطب هةنسفل 0 د لمرلا كنلل ا ءرش

 نإ .لوسرلا سلوب يصويو ٠ هللا نم يعولا ها ىتد سادقلا ةمدخ ىلا مدقتب

 نكس هين نيالا ريجزيلت > الثا دادعتمالا ادم زارسألا لوس 90 ملكت

 ةيقرت نع ملكت نيح اًضيا نرذجيو ٠ برلا زيخ يا ١3 « زبخلا اذه نم لكايلف
 نا ةءدخلا اورشابب مث الوا اوربظ خيو » الئاق مهتاجرد ىلا ةسمامشلا» سوسقلا
 ةتر» مهسفنال نوبستكي ةمدخلا نونئسحي نيذلا نال ؟) « ىكتشم ريغب اودجو

 معسل عومس» نامالا يف هجو رافسإو ةااص

 اه مدد و ةَياَد بث فيك نه ءج اهريغو هسا دهاوشلا هذه نم

 بررلا م ميذم 1 3“ مول ريغن هسفن دجو 1 لئلمحو ٠ فارثعءالاو ةءوتلاب ايوصي 3

 ل اضل يف ةطاص ة ةشر+ هسفنل تسلك و هن ردوعت ىلا ةمعنلاب و ودس# ىظحيو

 . ةمكسلطاب أبدا هن ت4 ءاملعلا سلاجت مر 1 هتمظع ١ ادق هجون قارشاو

 ه«بيصوي ىلا يراملا ةءطاخم موري نمو ٠ ةرخاف ما سناب كلأملا ناريد رض نمو

 تثاد هاوخد دنع قازلا نم هلجر 0 ةالصلا لاق هسفن 3 ناب مخارإس نبا

 اللوا هَياَد سدق نأ 25 هاواننو برلا كاسح سن هن نا ديرب نم اماو ٠ برلا

 هب دحدو هلداع 8 5ل ةراربلاو ةراهطلا

 باب يف فقي نا رارسالا ةمدخ ىلا مدقت اذا نهاككا 2 تعسر اذحلو
 ةقن انيواق نوكت نا برلا اه ل الائاق هللا ىلا عرضتيو روت ه0 حارا

 كتاسادقا سدق ىلا :لوخلاا 9 بصل راكسفالا نم ةيلاقو ةدلا كبش ن

 ةناحور متابذ كل مدقنو ةواتنلا» ةراهطلاب كجم ذم ماما فقنو ةرقوملا ةيماسلا

 يلظنك هللا اب ينحرا مث . انتم يناعجت نا كلأسا لوقي مث.« ناهالا قدصب ةيواع

 هن دامع ردق ىلع نكوسأو لك تاملطلا نم اهريغو كتر

 ميش

 .٠ :مسب سراثتومست١ (»«» مري داو تنور" ) ١



 ىلاثل) لصفلا عمم وسما

 ْ برأا دسح ةمدعت لجال انلوخد كيب قرفلا نام ل هلك كلذب دا رخو

 ميدقلا دهعلا يف نيبارقلا ةمدقت لجال ليئارس 5 ةنهك لوخدو دي دا دهملا

 3 صحرب رت ا |,اىمحل ا كات نال اريس 8 ميدي نكي ل مهوخد ناف

 حس اذكهو ٠ ءاسلا ىلا ا 00 يذلا نهاكلا 0 تناك لب أي اءاطقلا

 الو لذاف تل 0 كلارا 5 لوقك ضرع ريغ هداب رقو 0 هلوخد

 ١١ « ةقرخ يفتر

 نخل راحل هدا ةاماحا ملا هو ا را برأ كرس ةمدعتا ْنَح نأ ودد اماو

 كلك 4م 1 2 : م 2 0 89 مش ” ىذلا 63 33 5 كلم سل اعنا 35

 6 0 1 سدقملا تلد اناو>د ةلللو ٠ عا كلا ةأ 2 4م ملل ةءركحا

 محمص

7 

 ا ناعاو مياس باقي ةعادلا ةاماسأو 0 نارفغ ادركت ذا برأا

 ا ل د ركل تالطلا كلف راج رهو نها :نإنانا
 1 م ناكسح اذا هسفن علل ا ١ را دك يك ولا
 اهوصا ىتدتو راهشالا مط ام اًريثك ةنال ةسمذدلا راكتفالا نم اًيلاخو اضيا
 كلاذ جرتمأ نورك 5 هش راعضم راثلا قد ةمهللا ل اهخار 9 + ل مو ا لسعد

 هاره هده> لكحب 5 و لععلا 2 00 ىضياف هب ه.لعو ٠ ا ْنَم نس ناسك إلا

 راذتعالا رامغ 00 وأ 0 ! 3 0 --- ة اكن را ىقسي الئ هئاسمو

 ةمحا ةمادخإاب همأق نم اهجر# م هرب 0 اناطخ م> ضعب يا 0 دا دحو

 8 56 ا سدتلا للا يارخدل هلق فاك يعش
 دسسح صدقت ىلع 'مزاعو 0 هك ذل ةلراخمو كلو ا كلا ربذم م سادقالا

 ذا نازي بطاضخي يقوللا كا داماك 1 00 اناطبخ نع 0 ضلع! كرستلا

 كدالب ا نم 00 هيقلب نأب مشو رجب ١ يف ىَتل ناب ةع رع هماع تءدفو

 3 اطل ا دو كلاتأ م ا نمو 0 كنأش اموال بعشس يا نمو

 م61 ل



 وسوم و سادقلا ةمد1 نفاكلا دادمتسا يف

 ةخدو ةلمفو ةماقمر نيرو. يق أنا هءاكلا قماح اذكم
 سورغلا سرع ىلا لوخدلا متو م تايكسملا فراشملا 7 أ كو

 م.نكمي ال رونلا يب نينمؤملا رئاسر نداككا اذكهم ٠ نوجيباصم ندا نا دعب ال

 0 مهجرسو ةدودشم ردا نكمل / نأ يرالا سورعلا ةددأم اولخس نا

 نم لكحأرلف اذكهو الوا هسفن ناسنالا ريتني » اللئاق لوسرلا ىصوا اك

 ١١ « زيا

 نياناق مونلا ةالص ءدب يف رارسالا سي“ موي بلطن © نوكي هسفن حالصاو

 كب اربع ةمدخ نم وندلا ةسادقلاو ةراهطلاب قوتسا 8 :دمهو كترااذما اره

 فيك ةنال « سدقملا كوعف ةكش يف هب ىلا كلك 5 ذب متنا و ةرهاطلا ةدمحلا

 ننقل ميتخ ككو م وذو ةلعاطلاو رهاطلا دسلاو ةسندلا سفنلا كرتشت

 عض نم ةن !اذاو رابخألا 0 : ناعالا ةمداعأاو هللا نبا ناطشلل ةددعتملا

 ربلا نيب كرش 9 8. || 7 ةنك توهاللا لاك هيف لاح وه نم مم لئاضفاا

 ظح ياو لاء مس فالتنا ياو ةسلظلا 8 رونلل ةطلات ةياو ٠ مثالاو

 1 « ناثرالا عم هللا لك قافذ ياو ٠ رفاكك ا عم نمرملا
 هس الت اسرتم دقراو انظاسزا ديهغا 1 اا كلذ كلب

 ءانباك اركتساف برلا يف رون متناف نآلا اما » لوسرلا لوقكرونل ١| ءانياك ةيظع ةلادب
 52 أهرمسف لق صلخملا نا ريغ .5) « نحو حالصو رب ل اك ره دوثلا ع ناف زوثلا

 ةفآرااو مكاو لدعلاب دبالا ىلا كجوزتا » اللات يجنلا عشود ة<وش ءدب يف

 وهو يعش تنا ىعشب سيلل لوقاو ٠ برلا نيفرعتف ةنامالاب ٌتكلجوزتاو ٠ محارملاو

 1 ىهلا 5-20

 ١2:5 ستلروك ؟ ٠١( م

 ١9:1 مشوه 0 2281: سيف] .(



 كنلاثلا لصفلا مرسل

 كلاثلا لصملا
 لوي ذا ةمعلثلا بلط يف

 هلالا براا اهيا انلها ]نجح ]لمزدم خي اهحأ

 مس الا ل كا تااواطملا عج "ل ل ا دل ل
 باطن ام اًريثك اننا ريغ « هلالا برلا اهيا اعلن اناقة ل قيفوتلاو

 0 ك0 نه لآ يتاوالا تالماحلا ىراذملاك باجت |وعبست الو

 ةاصمالا تايويسم ا 0

 ملعلا دقفو ةمعنلا رسخ هبر ةيصو فلاخ نيح لوالا انابا نا ملعاذ هملعو

 توها 0 انااا قرارب ف عناضلا فو راحاك صالحا ارطا نَع لضو هةرعملاو

 ريغ ٠ ةاكفلا ىلا اب يضفي الاس هل ٍدجاو ريغ متحاو هةمعن صوصللا ةتباس دقو
 هيلا رظن 1 َّك لدوو صاللخلا نم 1 لو 31 كا حاصلا ك0 10

 دواد 0 هسا كالملا تك نم ةعقرو هتوهال روش هادهو ةقحر أ تاعي

 ل م يف 6 ان كد ال عئاض ياا فرو راطاكحص يي ل ا 7 ردع يبنلا

 تاومالا نيس نم مئانلا 0 ظقشمسا « كركر و 000 كاباصو

 0 0 كل ٠ يضيف

 دلت يذلا ريذحا 0 1 ثاعنالا انهو ةطالا توم نم ةظقراا هداهذ

 0 نا د ةاملا الا همالا ناّووس أو 2 1 تو مه 5 تسدعلا رعب

 0 ها ةرلاا لوق بسح اناجم انيلع هللا امه معنا

 8 ودا 0 ه يذلا لادنلا هتلعم ا( اك نيران هللا ذحم

0 
 0 اودطخ

 يل ل ا |7“:)١١هلرومزم ١(

 سمس: ةسصور (©



 مسوس ةمعللا بلط يف

 ديزت امئاف هتمعنل هللا نم لُمأتلا تاولصلا ءادترا يف انبلط اذا اننا ىلع
 هللا ةمعشو اهعبط نم ةزحاع ةفيعض انتوق نال ةملطن ام ىلا داشترالاو ءادتهالا

 عاطتسم ساناا دنع عاطتمي ال ام نا » برلا لاق امك ةعاطتسالاو ةوقلا لانت

 )١ « هللا دنع

 يتلا يمه ةقباسلاف ةقحالو ةقباس نيبرض ىلع توهاللا ءالع يأر ىلع ةمعنلاو

 اذه يلو ٠ هلمشتو هلع قبست اهنال ةقباس ىعدتو ٠ ها نع دتريل ىطاختل هللا امنع

 ؟) « يلا هللا ردايي يل ةمحر يملا » دواذ لات ىلا
 كتمحر ينتأتل » اًضيا دواد لوقك ريخلا لمع دعب ىطعت ىتلا يعف ةحاللا اماو

 ةبذتجي مل ام يلا ل نا دحا ردقي ال » برلا لوق م 1 ىلعف.؟5) « برا
 مهل نوكستو ةايللا مهل نوكست اهكك تنئا امنا » ةلوق 0 قا اللا < بألا

 ه) « رفوا

 وه م هتعاط ىلا هدريو هيلا ىطاخلا بنتي نا هللا ديري ىلوالا ةمعنلاف

 تيب سنك ليجتنالا جارس ءاضا هنأ عئاضاا مهردلاو ةلاضلا ةعنلا نع روكسحذم
 عوجرلا يف اذدرتم ناك نيح رطاشلا نبالا نءو ٠ امهدجو ىتح اياصولا ةعبرشب ملاعلا
 ثراولا دحا يف ةعيبلا لوقك ةعاطلا ىلا ةتداتقاو ةمعنلا هيلا تطيه هببا تيب ىلا

 توعاملا يف

 قحزمعو ٠ |!.هحجم د ددةكإ تمعحو !!هحشم ا

 دحأل احم هل .١! . رجحت ادصص هح [أدكحص مخ توبقومب

 / |! .هجمدح ىيجييعم دعب ره يلح هه حمد !هبا.ا الو رءهخأ

 ١( (؟ ماب :ومه اقول مزمورهه:١١

 و: انحون (* *ك١١:١امهرومزم (ح

 (ه ١) انحوبي ٠١:٠٠

> 



 كثرلاثل) لصفلا عمبوسم ري

 لحزمم ىحمأ جم تهد . وةؤمجا ل اذه بصح *> ا آنآ

 ١١ سوحأ ارسمأ.و لح ابا

 طرحت يتلا يمه ةلاعفلاف . ةيفاكو ةلاعف نيعست ىلا مسقنت ةقباسلا ةمعنلا نا مث
 ءدب يف لوسرلا انحوب 0 لمعلاو هللا ةءاط ىلا دمت هب لعفتو يطاخلاب

 ا لأ ان اطلس محل ىطعاف ه 0 » هتراشب
 متو ىلوص دحا مت ناف عرقا بالا ىلع فقاو اذنءاه » برلا لوب انؤرلا باك

 *) « يعم وهو ةعم ىشعتاو هيلا لخدا بابلا

 ةانلل رطت هللا رطل هلا رفعت شرافب هركسنا ملا تأ نأ لبحالا اقول دهشيو

 قتال اًضيا لاقو. ؟) « ارم ءاكب ىكف هتعاس نم جرش » برلا مالكك سرط. نطفف
 عم همالكبو سلوب 1 ديل نا 0 ه) ةعاطلا ىلا ةدذجو ينعبت ا راثعلا

 4 ناعءالا ىل مهلاّسا مهريغو صللاو ةنازلاو هب رماسلا

 . ةيدرلا هني رط نع عجييو 01 امم يهتني ال ىتلا يهف ةيفاككا ةمعنلا 0

 دكشز نحل هيداراب اهلمن ال ىذلا ناسنالا نم لد ةمنلا تعض نم كلذ سلو

 ضل 0 نال رت الو لاق هج ةدارإ هل نال | ترص عادشإ نع دنف قحأ
 ريكو للا كي دانت نع ميش ىدلاك ءاضرب هنا كلها هانا كاد ضلخ
 نحللا اهيشف قا هيببلا لوقت كلذ ماشاو هيدان يذلا معهما يكل هنذأ

 1ك الحا ل مهو تادح ند بسه ل

- 

 كلل دان ا ا ل را لاجل ت ام ةيامتا] لإ تارظن كا(
 اك لوا تلي و كلت هلا طق الو كلب: ىلإ تهذإو ىلا امان لامث, هل
 كلا نه لضفا هارتل كيبا ىلا كممدقاو كلميشا يناذ فلا امجا

 ” 5 اااور الح ١721 اهوا

 ةاكك قنا (8 ل اكل لا



 ومس ممس © ةمعنلا باط ٍِق

 ١ حد جلا دوب هحهشس ىححم هبمماح امجدم

 ال امنا ريغ ةرداقو ةرفاو اتاذ نم يم محرلا هللا ةمعن نا كلذ. ديرت اهناف

 نع عجرف اًموط ىلاعت هتوص عمس نا لب هللا ىلا عوجرلا ىلع هرسقتو يطاخلا هركست
 هاضرب هنذا دسو ةملق ىدق ناو ٠ ةمحرأا هيلع ضيفنو !ءوفك هل نوكب ٍذئنيخ مثالا
 هتءلك اوضفر نيح دوهيلل صلخلا لاق ا هتماه ىلع نوكب هقاف ىلاعت هتوص نع

 ؟) « مهتايطخ يف ةبخ مه سيلف نآلا اماو . ةئيطخ مهل نكت مل مهمآكأاو تا حلول »

 دجوب نأ نم نيظقيتم نيظفحمم اونوك » الذاق مرحي نييناربعلا ىلا لوسرلا بّنكو

 رسل ةمعنلا نم ٌوللا نا ىلع لدي رينا اذهف . « هللا ةمعن نم لاخ دحا مكف

 ناظم نيردخلا نربي فراح نينا نزلت واشتاق لذ نب
 مهتقاط قوف ره ء يش نم مهابا هريذحت اللطاب نكي اأاو

 الو هتعاط قيرط نوككسيو ةنوقتي نيذلا هللا اهبطعي ىتاا يمم ةقحاللا ةمعنلاو

 بتارما ىلعا ىلا اوقتري ةدوملا ظفح لجال اًرييك اعفن 0 لب مهيف ةلطاب نوكت
 ةئطالا سس داسفلا ىلا ةئامو امترطف لصا نم ةفيعض ةيرشنلا ةعيبطلا نال

 ةيدقلا لاصخلا ةءادرو ايف ةئشاناا ةوهشلا ةرواسمو عئابطلا ةداضمو ةيلصالا
 مولا ةرشاعمو ةيوذدلا رومالا 1 لمملاو ودعلا خاخحو يارا يي تالا صقنو

 دسافلا مهيأبب ذخالاو رارشالا

 ةوسللا خرم هيلع وه اعلا رخمي ال نا تحي اهلاثماو باسالا هده لجالف

 اوناك نيسيدقلا لسرلا نا رروكحذم وه (ي ةمسعن هديزيو ةتنلث نا هللا لأسي لب

 يفوق » الات عّرضتي ناك نيطغوا راملاو . ةرقو اناا مثديزي نا برلا نم نوبلط»
 هذه نأ ثوفث نايطألا ءارالاو « ءافق اع رمو ساتاع يلماز رانا 22 بزر

 اءوفنكص انا نوكي ذئاب موحراا هللا ىلا نيبئات انما نع انمجر نا: ةمحرتلا(١

 همحارء ائيلع ضيفي و

 م-م:6١١1 انوي (؟



 عبارلا لصفلا مسي

 كلسيل ريكس زيشلا زاكعلاو ةنيفسلل ةفدلاو رئاطال نيحانل لاك ناسنالل ةمعنلا
 نراغتلا ةموح ف هن ادعا ىلع رصتنو ةذلب اءاصولا ريس لمعجو قفرو ةلوهسب

 6 ىتلا رمخلاو بشعلا يي يذلا ءاابو ضرالا 56 يذلا ىدنلاب 0 نوما

 كر يذلا دسابو يي ىذلا حورلاب | بهبشي يمورسلا بوقعيو ٠ ىلقلا حرفت

 ىراذعلا رشعلا نع هرم يف لوقي يك برضل فزاعملا
 الميتح بحو . ]| 8يتيسيادم اموؤ | هوبأ ىزحم رهأ هجم

 ١١ ١ هيهحدمو اله بح دماأب

 يذلا حاصلاب و اهينفتو ةثيدرلا لاصتسا قرحت يتلا رانلاب اًضيا اهتووسشد ضعبلاو
 تاواصلا عيمج يف ةمعناا هذه سلطن نا ةعيبلا ةرمأت كلذ ىلع ءانبو ٠ مالظلا يف ريش

 1 لرد الهر اخ كالا نا 1 البام ما ل
 رس نال سادقالا سدق ىلا أاضيا لوخدلل 1000 0 !نتلهولا نأ 8 طَقف

 هب جازتمالل اندعصاو هتمعن انيلع هللا ضافا هبو رارسالا عيمج نم 0

 ناكم لك يقو امئاد ةمعنلا هذه باطن نا انيلع بجو كلذلو ةايللاو حورلا يف

 عبارلا لصفلا

 لوقي ذا ةراهطلاو ةمحلاو عوضالاو ناميالا بلط يف

 ةَسوُس رع انيولوو 0 يىععمعص9 مك

 هبف اهاعج ى ل تنام و برا رح 3 6 || باعد رظن لق مظع عملا 315 ا

 0 . ءادغ هنوف نيدلا ىطعا٠ 0 طل اد كا لعح 20 ا

 لعجو اهلك ةيبطلا ىلع اديس ناسنالا لعج هللا نا اك ىنءا ؟) « هقاثيم ددالا

 ماعلا تاوصا ةواقنأا» "يف كاش ص 5 براي كتممت نكت : يس نخل 7

 ىلا ا وهزم 0(



 اسك راهطلاو عوضالاو ةبحلاو ناميالا بلط يف

 1-1 رثآ اذنكم . فرشاو ىتسا عونب هبف اممم ةيدإلا ىلع عّذوم وه ام لك

 وهام لك لعجو تارا لك عوبنيو لككا 55 ميدملا ىلع مدقت يذلا هدد

 ةسذنهلا ءالع نا ايو ٠ لضفاو فرشا عونب هيف اعمتجم رارسالا نيب كرتشم

 نوهجوي ةحاسملا ءاملعو ٠ لاومالا نم تاركو تاوبر ريسلا يدنهلا رلاب نوعمجي

 ل دس 85 رع هللا نيا صخ اذكه طوطخلا عيج ةكرما ةطقن ىلا

 هفاصوا ةشو هتيكحو هلدعو هدو>و هتمكحو 0 صخب ام عج - هجوو هنا زعم

 رارسالا رمد باوص لكي هوعس راهطالا ءانالا نا ىتح ةلماككا هحناومو ةيماسلا

 تاليكا لاكو
 « اهل هللا لاق ذا تانئاكلا قلخ يف انل ترهظ دق ةرهلالا ةردقلا نا ايكف

 دييح يلد دحاو عبطب دسكلا عم حورلا طبر» نيه :نااالا قلخ قو تناكف

 اذكه دحاو مونقا يف يرشبلا عبطلاب ةيفللا ةميبطلا داحنا ةطساوب ةيلزالا ةملككا

 زيا ىلع نهاككا لوقبف ٠ ةيفلالا رارسالا سيدقت يف هتردق موي لك انل رهظت

 ىلاعت هللا ردو برلا د_سح ىلا زيا رهوج 1 ليا « يىدس> وه اذه »

 يعم اًدحاو اًرس ناريصيو اًمح ترهاللاو حورااو دسملا صخي ايلكب الماك

 نمو عوضوم الب هضارعاو زيدسا لاكشا لظزحم هللا ةرديقبف ادبا ريظنلا عطقنم

 ةسدقملا ةرهوطا اببلا أزهّتت ىتلا اهدادعاو ماسقالا لك يف لب ليطعت الو رييغت ديغ

 لصفني وا هدسج مسقني نا ريغ نم هتوسانو هتوهالب الماك برلا دسج رضحي
 دق نوكي ةرهوإسا نم اريغص !ءزج لوانت نم نا ىتح توهاللا نع وا حورلا نع
 ةدس ةثاتسو: قلا نم دانت وا ناصخ ةشع.ناذاك نسل" ميسم لواعت

 دمسلا لمكأ امدنع ةنال ةكردملا ريغ هللا ةمكح انأ رهظت نابرقلا رس يف اناث

 ىلع مات انرداغي هتمحر ةعدت م بالا ىلا عوجرلا دصقو ضرالا ىلع هددرت صاخلا

 ٠ هياع وه م ىلع هدد هبيبأ 1 دعصت نا راتخا لب ماعلا ءاضقنا ىلا ضرالا

 كردي ال عونو فصوت ال ةمكحي ايتسراخمالا رس يف هدسج انل كتي نا اضيا راتخاو



 عبارلا لصفلا راي

 ثدح نمو عرذا ةثالث نم ةماق وذ هتوسان عبط ثسح نم ىذلا وهو هنا ىتح

 رافت نرد ضارخالا "تم رشا دفا ضرالاو تارايسلا هرضحم ال هتوعال عبط
 وه امك ةيماسلا. ةلاعا لكا ةنال برال اولئر » الئاق ايعشا أدتو قبس 5 راصحم او
 وه كيف يذلا برلا نال ٠ نويهص ةئكأس اب يجيمو يحرفا . اهلك ايندلا يف فورعم
 1 « ليئارسا سودقو ميظعلا

 نيوتنم ناك نيلوالا انوبا ناف هللا .لدع رسلا اذه:يف انضنا ان رهظ الان

 مو ةيصولا اظفح اذا توككملا دح ىلا ةقنلاب نيدوعومو ةنحلا يف نيّميقمو ةمعنلاب
 دعنا كلت نم الك اذ امهالوم ةمعن الهح نا أو ٠ امنع ىعنلا ةرغا نم الححأر

 00 ثا يي اك ماسر ةسيستلا لل اههارعر اكدر درقلا نم تار امه درط
 هع ا تدك ك7

 لذو انعيط سل توملا كلذ نم لدعلاب امهترذو امهثعس ىكتف هللا نبا اماف

 رف و ل ا ا ل ل ا
 ١ الا لا

 عم همركو هتمرو هدوجو هللا ةح انل رهظت هسدق يلككا رسلا اذه يف ابار

 د ل ل لا لا( دعا ل نإ ناقل هلال هانص هش
 ىلا دوعصلا دارا انو ٠ ةكحاض ةشاب هوجوب هيلا مدقتن نا ةلاد انل نوكتل يش
 ةفوصوملا ريغ هتبح مظع رهظمل رهدلا ءاضقنا ل4 حو ىقسأ هدسج امل كرت هيبأ

 5) « ةياغلا ىلا مهيحاو ملاءلا يف نيذلا هتصاخ بحا هنا » انحوب لوك

 ماءطلا ةلزتع اضيا هدسج انل كري نا مار همركو هدوج ةياغ انل رهظيل هنا م

 اا (نكممل  |ندساف انش هم ناكرار ناسنالا ىلإ لس ماعطلا نا امك ةنا ىت>
 الاف 0 دكر العار مرر كسار اذج ةعم صور هلا ليغف هدسح انءاتب

 ىملا 187 رّشنلا لامجب مهتبذتجا ىلا» الئاق يبا عشره ناسلب ةملا هذه ةباغ نع

 ١ مو: انو (ذ



 ماع ةراهطلاو عوضخلاو ةيحملاو ناميالا بلط يف

 ١١ « هيعطأو هل دماو مهكركف نعدينلا فري نك مهل نركار
 ةتضت دلولا قتاع ىلع اهيدي يقاتل ةحرلا ءاشحا اهكرحت ةدلاولا نا اك ينعي

 يذتغيل اهييدث نم يفدتو اهردص هلونحت مث ةحّرأ هدو نازدالا همأق نع يفنتل ُهلبةتو

 ةرسمو هتحر ١ بشعحا الا ءامجلا قف هردك مل صلخلا ديسلا انك. امحنو اهنبلب

 همام انو .ءانم هذخا يذلا دسللا ةطساوب يا رَشَدلا لامجي هيلا انبذجو انصالخب

 هتبحح طبربو ةناغلل انبحا مث مث. انقانعا نع ةيدوبعلا رين لازا ىت> ادنود ةسفن لذب انم

 ةيدبالا ةامل :ةاميسضان اناع" رسلا اذه يف انل ةكرت يذلا هدسج يف ةتاذ انل انح

 ماعط يف انل اهرهظاو ديدخلا هقاثمم يف هللا اهلعح يتلا تازوعلا هذه لجالف

 ىلا انمدقق 15 320 نأ ةسدألل ةنعببلا انت رعاا دارا يتثاك وطنا ىفلا هديج

 ىلا لوخدلاب ةنقث ةوخالا اهيا انل » لوسرلا لوقك يذملا ىلع برلا دسج سيدقتت
 هدسج وهو باجملا يف هب زو الامم يح ليدج قيرطو عوسإ مدي سادقالا

 انيواق شرلا رهط دقو لماك ناعاو قداص بلقب ندنلف ٠ هللا تدب ىلع ميظع ناكر

 5١ ملا « انداسجا يققنلا ءاملا لسغو ريعصلا سند نم

 0 اذكه ءرسسلا اذه عضو هتردق م ظعات رهظا هللا نا ايك كلش دارملاف

 هارث يذلا 95 اديك ان اعا نمو ا انلوقع وقع عضخلا ذا قداص ناهاب هيلا ندنلف

 هللا نال همدو برلا دسد 0 وه رمخلاو زيخلا هسشب ةيدسللا ةرهأ الفلا ساوكلا

 نود هب ذخأنو هب ملسنو انا هاعوا ام. لك دقتنش نأ هيرو ل رداق

 ام اًريثكحص انساو>و ةرصاقو ةليلق ةيعيبطلا رومالاب انتقرعم نال ثحي الو ص

 عامش رستكتت ىلا ةرظن نا « ٠ دودكسعم هنا نلف 14 ترنلا سل نان ايدك

 اا موهتلا يف انلمأت ناو. ءارضخو ءارخحو ءاضيب اهنا دقتنن باحسلا يف سمشلا
 َّ | كم الذ هللا اماو٠ مقارلا بسحب نوكي ال هلك كلذ نا عم طقاستت اهنا معزت

 ٠١ه: ٠١ نسداربع («» تلال يم 0



 كا

 ١١ « لوزي ال يمالكو نالوزت ضرالاو ءامسلا » ِهلوّمك ادحا شغيوا عدخي

 معلا نم ناكالا 2 ثدي لوسرلاو ٠ هاريالو 40 5 نمو ل 0 ىطعا اذمهلو

 0 هللا دا » الأئاق 00 يذلا لا ل 0 0 7

 «:انرصيو ائماهف نم 5 وهو لوبقلا نش : 000

 زّوعي نا ُهنم ىلطن نحت اذكه ءرسلا اذه يف هتردق انل رهظا هللا نا ام ةجتنلاذ

 يل ىك ]ؤزحو | !.هيصم بد 6 «وبحبو انفعض يوشو انتذاما

 قدح ناماب

 عوشتلاو عضاوتلاب فصتنو ةناكأ هللا ةىكحح انا رهظت رسلا اذه يف انأث

 5 0 هللا مشابذ انا . لذباذ ةيبذ يغنتت ال كنا » يبناا هنادي بدسح

 عضاوتلا نع هرع* يف مارفا رام لوقو

 اددتهه و . اصصعح ححمادم ل ال زحددهمص الو | مهو

 م) أعوده بموهؤ دوب هحاح اه.مزمج ]ل ادددص الو

 عضاوتلا نود نابرقلا اذكه .تيم حور ريغب دسملا نا امي ةنا كلذب دارملاو

 دوجوب هتمكح ريزغ ملاسلل رهظا صلخلا ديسلا نا او. سدقلا حور نم غراف وه

 نا دارا اذا نهاككا ىلع بجي اذكحه رمخلاو زيا ضارعا تحن هتوسانو هتوهال

 اًرهاظ هيدي ىلع اممدقي يتاا ةيوضلا عم انطاب هسفن مدعي نا الوبقم ةنابرق نوكي
 طخ ا ةلراع عضاوتلاو ل 7 الا ةلراع هتئلشم مل ع «4مسلمسمو مردقملا ةاراع هامع لمحور

 رولا ةلزتع ةالصلاو نيكسلا ةلزنع ةمادنلاو ميذلا ا هردصو رآنلا ةلزنع ةححلاو

 ١م:٠86 رومزه (ا“ مب ا

 ناب رقااو ءامس) يف ةلوبقم ريف عضاوتلا نع ةيراملا تاقدصا) نا : ةمحرتلا (م

 سدقلا حورلا هيلع لحيال عضاوتاا نم لطاعلا



 مسا ةراهطلاو و عوضالاو ةبعحلاو نامعالا بلا» يف
 ةدسسلا بس

 عيطتمت ال انتاولصر اننيبارق كلذك رانلاب ا هتحتار حوفت ال رولا نا ايكو

 00-2 مية دقتتو عضاوتلا رانب قرت لام نأ داكل] نلفت نا
 ضرالا 0 أاههجوب تر نا نباي ةراشنلا ت تاق امل ءارذعلا 2 انتدمس نا سدقألا

 ١١ « برلا ةمأ انأ اه » تلاقو ةدجاس

 يل نيا نم » ةشراض اهئاقلل تجرخ الع 5 تاباضرلا ةنيدتلا اهتار 37
 بلد ىلا مآ صلخخا ىأر ال ةعارللا سئر اذكو ؟) «“ ٍ 2 م

 ©) « يفقس تحن لخدت نا قعتسا ال نأ » الن اق يظع يو فته
 نا هنبا دسج سيدقتا هللا يذم ىلا مدقتي امدنع م ىلع بي اذكهف

 الئاق ةيملالا ةمدخلا هذهل ُهلَهَأ يذلا هلل اًكاَش عوشناو مضاوتلاب اًنصتم نوكي

 احق يدلمإ عمو و هم ى همهمللل اه هجدو | ه جاهد

 كح

 مدح اطن ناب و ءاث سلا ةعببلاو هللا دعا امل رهظ ا 3

 0 ريخلا نيو نم شرلاب ةرهطم انبولق نوكست ن » لوبسرلا

 لكو .راهطالا الا ديري ال اذكه هتاذب رهاط 0 هللا نا ايك ةنا كلذب دارملاو

 يك ادسجو اسفن ةراهطلا ينتقي نا هيلع بجي ّرسلا اذه ىلا مددت نأ ددري نم

 ين يك د ١" عم نوجرزلاكت يربلا نصغفلا عم ديما معّطلاك دحاو حورب ٌةعم د
 5 دمج ر مدكور هللا لدع نيم ةهنأف قاووسإ راغب هملا مدقت ن ماماو٠ ةريثك راعأب

 روسأت يسم 0 ا ا هسفنل ةنوزد دلو

 انتعيبط ءايربك همسججم ضقنيل عضاوتلاو رقفلا ال 7 اه ةأامص ذنم ىلاعت هنا هيدل
 غرافلا دحلا ىلا ةديدشلا انتبغرو

 +: “اقول (م بيستو اقول (» ا 2و راقرلا < ١
 ةيولعلاو ةيماسلا كسادقا سدق ىلا لوخدلا قحش ال : هتمحر تا( +

 مس ٠٠١: نيياربع (ه

 ب



 عبارلا لصفلا راي افاد

 ةريغص ةراغم يف مئاهيلا ا ل ل ا ا هداليم يف ريشلا اقول لاق

 0 0 « عضوم 1 0 5

 0 عضو. هل داف رشدلا نبا اماو 0 رومطلو وأ تلاعل ن

 0 هسار هللا

 2 هلع كش لكو ةنهكلا سات هيبا ىلا عجريو ملاعلا كتي نا دارا امل ةناو

 ىلع ؟ايرع ابواصم سانلا 2 ىأرم ىلع لب تيب يف اروتسم سبل نكلو هوتي
 نفكي نا الا ةناثعلا مك 0 نا ريغ ٠ صوصللاو ة ًاطخلا نيب ةنعللا ةمشخ

 ديدج ربق يف نفدبر 0 يلاغلا بطل | نم راطنق هملع بصي و ناك د 0

 | لالجالاو ماكألا ةياغب

 أمدنعو ٠ 5 ةّْسو رغم هاك مناع ناتحل كاد نس دفا دارا قلل لكاو

 عم مح صقل | مهمعطاو يب ملالا ه_ظءوب مهملعو هيدس مهلجرا لسغ هذيمالت مع

 رهاطلا همشيو ا.نم 06 ميذم ال نيتللا نيتسّدقملا هيديب اًربخ ذخا مث .ريطفلا

 .: 0 سم ةيشع ةعببلا دهشت يك هتمظعب قبلي اك ءيش لك لكآ. ام دعب هدسج سدن

 ما هجمجح م تحاطلاب يح العم الهو ىهأ رم رحم >> ه

 2 0 ا.د همم

 ك1 ل ل ا 0 :امع نوكي يكلف هيلعو

 اتق ال مر ةصلاخلر ناك كسل لك هتمعن ىدش ل انولقو ةراهطلا

 ةيدرلا

 ةااد 41 هل يلا يسك“ ايش ننادست فر ضلخا دكا نا ]ذنخا

 همل6ه. افول (» ا

 بحب كتمس.نب كلا_ده تسساج كب قيلب و كل بحي ءىش للك( امك ا]و : ءانعف ( 2

 ميظع



 مساج ةلحلا ٌةالص ِق

 هأ ناك ام سفنلا حاتراو ةعسلا هلع اناطعا هنا ىتد رشلا يب ىلع همّرو هت>رر

 هذه ىلا مدقتلا موري نم لك نايف هياعو ٠ ًدحاو بآلا عمو ةعم انلعجيو هيلا انّمضيل
 نم وندلا للطي لب هسفنب الو ودسجي الو هلاعالو هلاجي دتعيال نا ةسدقملا ةيحبكلا
 ميسملا لب هللا انا تسل » الئاق هسفن نع لوسرلا دهشي ناك اك هب جازتمالاو برلا

 « يف ىلا ره
 دي دل لسالسب امنوطريو | 5 نرغش < ولا ةحسذلا نوراتحي ءامدقأا ناك ىو

 اهقرحيو ةمغ ا هسفن بذي ا هاكك١ ىلع بم اذكه . مدل برق

 نور ىلا ةهحش.م ناصغاب ديعلا | زق هللا وه برلا » دواد عم الائاق اهراش

 ٍ ١١ « مم دما

 انتمدتتو الوبقم ميذملا ىلا انلوخد نوكي يف يرورض لئاضفلا هذه ءانتقاو

 لازت ال سدقلا حورلا نم ةملعتملا ةعيبلاو ٠ ىراذعلا مي!اصم يف تبزلاك هل طر

 ةكرشو ةناررلا ةالصلا ةءارق دنعو روفانلاو سادقلا ءادتبا يف انهه كلذ انل للطت

 نوكسن نا اذههاو ابر ا انلها » روفانلا ةالص لوا يف سولريك لوك ةرهلالا رارسالا

 ليشو انضعبلو كل ةيناحورلا ةدخاو سلا ةنامالاب نينيزمو ةاجرو امو نيت

 لب طق مقلاب انتبلط نوكست ال ىتح ديت نا هتمعن لأسن . «رخآلا اندحا حورلا

 اضرا حورلاو باقلا

 سماأ1ا لصفلا

 لوقذا ةلاك ولم

 مهنم بلطي و مهيْسحي بعشلا ىلا تفتليو يذملا لمقب امدنع ةنهكك١ سيئر نا

 يان روما



 سماك لصفلا مسام

 « كتاواصب انع ّضريو كنابرق كنم هللا لمقمل » ةنوسجيف . «ىلجال اولص » ادا ءاعدلا
 فرتعا » الانا ضرالا ىلع ادجاس رْخي ةسمامثلا سيئر وا ةنهكلا نم ادحاو نا مث
 « هلالا برلا مكمدي ؟ تالا نا ماا عيمجو هيطعي سيئرلاو « |مماَب بالا هلل

 ءامسلا ولع نم ردحما هللا نبا نال تارتخحاو ملا ىدعلا نك هيكل شو نا

 نوبرعو ااطتلا ةرفمل هدسج انل كرت مث .ريخلاب ضرالا ناكس رشيي و مالسلا اثر

 هسدق لكاس يف 0 ةلخدن تدب لك مالسلا يلمعن ناب ارم ١ كلذلو ٠ ةاملا

 ام » لئاقلا يبنلا ايعشا لوق انب لمكيل مالسلا ةراشبو هعسأ سيدقتل تمت يتلا

 صاالخلاب نيعمسملا ريخللاب نيررشنملا مالسلاب نيمعسلا نيرشنملا مادقا لابجلا ىلع لمحا
 )١ « كلا كلم دق نوبهصل نيلئاعلا

 ةيرشبلا دسج سبالو بسعلا ةّئظم ةنال سعشلا نم ءاعدلاو ةرفثملا لطي مث
 لاقو ٠ « همالك ءدب يف هتاذ سمعتي راملا نا » يكملا لوقك ءاطخاو للزلا عيرسو

 قمم ناك نا ناسنالا ملعب الف هللا دب يف مهلاعفاو ءايكحو نوقيدص دجوي » ضيا

 0 لا تاش رم عيمللا كري لب ةناهالا وا ةمارككأو ةضغبلا وا ةمحا

 . كلذب اًرريم كل يكل يريض يف ءيشب را 2« 0 ا 2

 ؟) « برلا وهف يف مكي يذلا اماف

 رعت لب هنزاو لف لكش الو ةفعضت رد نا. ةنهكلا سر لع بجو كاذاو

 نمد ىكيولاست لها نم بلطي لوسرلا ناك اي هنعش ءاعد ةطساوب هللا نم نوعلا

 نسحتل نا بغزب اّناو حلاص انريمض ناب مث انل .ناف اناجا نم اولص » النثاق نيينايبعلا
 0 « ءيش 0

 رروعتسمل الاثم مييطعي يكل هذ نم بعشلا رفغتسي ةنهككا سيئر نا من

 مه نيبذلا هتاذ 0 57 بانو مهر ناك اذا ةنال 0 ا | مهضعب

0 1 0) 1 (0١ 

 ( سيناربع :م١



 ومس اير ةاللا ةالص يف
 1 ل م ا م م لل لل

 مهضع 0 ا رجم أواعفب نا م ه ىرالاب مكسف 3 ةعملا م اسف هدممالتو هدالوا

 عضاوتلا اةيعب ٠ تاننادسإا يف نوباقتمو ةبوذدلا 1 نوطنترء منال ضعب

 نا هيلع بجي هب دمتم نا دارا نم ناو همدو برلا دسج ردق مظع مهملعي

 الئاق نرد ذا سانلا ميم ةبحلاو يقنلا فارتعالاو ةراهطلاو عضاوتلاب فصتي

 نا » خاربس نبا لاقو )١. « مكك رفغي ال اورفغت مل ناو ٠ مكك رفغي اورفغا »
 نم دبلاو ةرفثملا بلطي فيكن ةنع فعي لو هبحاص ىلع دقحي نانالا ناكح

 لئاقلا لمحالا 4 أب اه هل هلعف يف مهيديا بعشلا رفغتسي ةنهكل ١ سر نا ُِم

 كنابرق عدف اًثيِس 7 كانتا قا ةلام تكقو يذلا ىلا كلذاب تدق اذا 8

 أم عزنا » خاريس نب عوشي لاقو ؟ر © ةلاخا ملاصق ايوا ضمار ميدل ماما لانه

 « اهلك كيونذ كا رثغش ,لض مث ةضغلا نم كبلق يف
 يو تقولا اذه 8 تعش عيمجو انناوخا رفغتسا نأ تر ّ ةعببلا 5 اريخا

 اك ةسدقملا 42 هدام امذاوم هلك انيعس هألأ لعل ر ,هاطاا سادقلا ءازدا عي ءادتا

 ملا مق اورهساو ةالصلا ىلع او ببظاو » الانا ىسل 0 ا ىعهوي 0

 م) « رهسلا سب قطنن قح مالككا باب انل هللا متبل نيرا ادلجأت نم نيلصم
 رج دكامح هنابرق لوبشب هل نوعدي مثو بعشلا سارلا رفغتسي نا دبور

 7 فرعا ضف“ ثوصب لوشو ةيدصايتلا ل سوسسملا كدحأ هيدي نيب 588

 5-1 اكفو اللامعفو 0 فذلا فلاس نم ةفرتقا امم هللا هنم نسلط و بالا

 ذا ني> ىلع ةنهككا سيئر روض# نوكي نا بيو ةعببلا مسا اب ريصي يقنلا فارتعالا

 بدسو ٠ ةرفغلاو 2-لا نيلاط مهقانعا نونجيو مهسؤر نع نوفشكي بءشلا لك

 هلل هدسج ةمدقت يف كرتشن انلكو برلاب دحاو حورو ذحاو دسج انعيمج اننأ وه كلذ

 مون اا قدي(# سبب: اقول ١(
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 سماخلا لصفلا مو ٠

 انملع بجي اذهلو . ةيدبالا ةايللا لجال هلوانت يف ةكرشلا رظتننو اناباطخ نع بالا

 نارفغلا م ذم اسد حورلا ةرارح دمخي دقحلا نال دّةح لك انبولق نم ليزت نا

 مهوااسيو سانلا لك عم ريحا لمع ىلع نودصوخي مهنا برلا دس> ةمهوم عنيد

 مه نوعددو مهلجا نم نولصتو نيعركلا 7 ل مسج مع ميلع برا ضيفبل

 0 ١١ « اوئملت الو كداب ٠ مكنودهطضي نيذلا انكر ل كلل كلك كورلا
 70 4 0 0 جال مكضعب | را ١ براا وخا توقع

 مهلا !١ اناط+ لجال نيكل تدور ام اريثك هللا 0 ةسدقملا ىقكا انربخو

 نايحالا ضعبد٠ هناسّورو هكوام رورش لجال بعشلاو مهيلاوم ماثآ لجال ديبعلاو

 5 ةليكلا) لع اره 2 داكلا ور كسي كيبشلا ناطخو تماثل تالزأ لال

 سدقلا حورلا وعدي ناكذا تا سوينافيبا سيدقلا نع روم

 الو هب زفب ملف سادقلا يف تارء ثالث موي تاذ هاعد هنأ رع 1 هملع لحم ناك

 ناك ذاو ٠ ُهنع هحور كسما دق هللا نوكك نا يشخو اًديدش انزح نزف-٠ هيلع لح
 تهيج يف ضرإلاب اوم هارد سامعلا ىلا ارظن كلذ ليس هللا داك 0 ص

 0 خلا اسامي اها طعاو مدن نم ةحورملا دخا نيوللك ٠ هريغ 0 هيف كلذ

 تقوولل هلع لك حورلا اعد مَ رارسالا 0 نم 0 ةعمبلا نم م حجورخاب كاذ

 صربلاب هللا ةبرض ىت> لعف اذام ان ءابقلا سدت للا ءامتنا دعبو ٠ اًراه>

 ل ار ا ةيللا كلت يف ةتأرعا يثغ ةناب ُهباجاف

 لميرتلا وا ةينامهرلا يف هتريس كاش ديلا اكل اك 0 ن مهل ءاسن ال

 دهاشل ناكل اللا 3 0 منلا يهذلا انحوي ةريس 2 6 10

 لح جورلا ري ملف هتداع بسح موي 0 رطل ةرف ٠ هيلع لحي سدقلا حوراا

 بعشلا نأ فقلت ُهلْش ساعثلا 2“ يلم ف نم هيلا ئحوأو ديدُس مغ هي هلع ليوتطاف. اهملغ



 مسو) ةسمامسلا لد رثو عملا داقبا يف

 برلا حور نياع تقوللو ةئيدرلا لالا كلت نع سيدقلا هرجزف ٠ ةأرما زمغيو
 رهاطملا دسسللا قوف فرفزي

 ناك هليمور فقسا نا لاثمالا باتك يف كلذ لثم سونورفص '_كذو

 أطباو ةنع فقوت سيدقتلا ىلا غلب نا الو ٠ ةيمور ابا سرطيإا# ! يل نزع نلت
 فقسالا سلاف . ةمدخلا ليمكت ةرعا ئاطباو هفقوت نم ابالا ىكشت ىتد أريثك

 اع اباملاو فقسالا هآرو حورأا لح لعب الف ةحورملا كلساملا 0 دعس نأ هن

 الا ليئارسا دايعا تقمع مل هللا نا نم يبنلا صوماع هركذي ام كلذ تشر
 ملجال مدعي نمو ُهَمَدَقِي نم نابرقلا ديفب يكل هيلعو .رشلا اوعئتو برلا اوكرت مهنال
 رفوا ايل نوكمو ةمعتلا امييلع لمتل هللا ةمسعن يف نادثالا توك نأ ثحي

 فارتعالا نا ملعب يك سادقلا ءادتبا يف رهاطلا فانتعالاب ةعيبلا ترمأ اذهلو

 ةبنكلا هجو يف نولحي ةنهككا نا (ئكو ٠ ةيطخ يف وه نم لكت يدورض يرسلا
 ةتيمملا اباطخلا نم نينئاتلا نيفرتعملا ةبوتلا رس يف نولي اذكه ةيضرعلا اباطللا نم

 براأ دسجب ةكرشلا لجال

 ةسمامشلا ليت رو عمشلا داقيا يف

 ىزن كروس ٠ برا اوس يلم ادم رعؤوب هللح ٠ رامزحلح هس

 لصفنل رونلا الو قلخ تائناككا قاخي نا دارا ا هللا نا نيرْكَتلل رفش "كني
 همدخ 4 كلذك . نمسح هنا كلذ ارز دوحجولاو مدعلا نيب ينعأ رأع لاو 3 ناد

 رونلا نيد زيمر اييشلوفع يئاصم يبحلا ا ٠ ين يك رئاخملا برست سادماأا

 توملا ىلا يدّرت يلا ةملظلا لامعا ادع دعاشو ةلمضفلاو ةيذرلا لاعفا نيبو ةملأظااو



 سداسلا لصفلا مو

 هل نوكي لب ماللظلا يف يمي الف ينعبت نم ملاعلا رون انا » لئاقلا برلا رئا يفتمند
 ١١ « ةاملا رون

 لكح ساعثلا ل ل ند ل يكمل | سيئر يطعي نا دعبف

 «هل اوللهو مالا عيمج اب برلا اوجس » يس توصب اًلاناق برا اخ ني رضاحلا

 هلامشو ميذملا نيي نع نم عوعتلا يضيو

 دهاشت كروت » نيلئاق نيعلا نع نيذلا تواحم ىلوالا ةامعشلا ةءاضا دنعو

 انزنا. قئالخلا لكرينملا يقيقللا رونلا وه تنا كنال رونلا عبنم تنا نم اب روتلا

 00 7 قارشاب انهغباو يملالا كئايضب

 هتفرعم نع تادع اهنكك سودقلا 0 ءدبلا نم انتعيبط نا ينءا

 1039 مرا ملاعلا راناو برلا ىلا 0 2 ةيطخلا بسب هيلا لوصولاو

 اك هر ءم روث 0 20 ل نيلئاق مالآلا نينكا ل

 ةايحلا قيرط انل ريثي مطاسا م عماللا باهشلاك قرشاو را تت

 دلما ىلإ ادق رم نإ راضو ابق كلل

 سودعقلا راملل اوللهو مالا ع مح هوس » الئاق ضد ةيناثلا ةىعسل | دقوي

 هي انماع معلاو 00 اكفالاو جوجسمل | مالآلا أئع دعا رئانملا نيب | ه ماقلا

 « ةراربلا لامعا لمعنل ىاقلا

 للا 0 كلل دك" .٠ ةدابخملا تارقلاو ةيلظلا 0-0 1 روش هنا 0

 ءانباك ىوقتلاب ُهمدختن ةيطخلا مالظ انبولق نع يفني يككر ئانملا نيب ام مئاتلا برلا
 كولس نكلسنل رونلا ةحمسا سنو ةملظلا لامعا انع عدئاف » لوسرلا لوةكرونلا

 ؟) « راهلا يف اى اعئال

 كالا تراك نش اوفر 7 تاناقر سايشلا كفحو هيلاثلا هرعت دقرب م

 يهرباو حونو ليباه نابرق لبق ام امتيبارقو انتاولص لبق يحك ىلاعت هيلا نعرضتنو

 "١٠ :ر) ةيمور (' 0 1 )0



 مسن ورش ةسمامألا ليترثو عمشلا داقيا يف

 مدا ةراتند نامالا قدصب ميدتلا دهعلا يف اوؤرشت نيذلا ٠١ انالا .يقابو

 !موكك ىلب ينس ةرخاف نكك ال نيمدقالا ءابآلا نيبارق ليقي ناك هللا نا يا
 نم ةيضرع انحنانذ نوكتا مهب هيشننل الاثم انل هلل مهلمك ٠ ةيقن ةلحاص يب ةمدقم

 اضرا ةنثلا ةماقتسا لما نمو برا دم يك ثنا ار اقرش لجل

 .« نيرهادلا رهد ىلاو ناوا لكىلاو نآلا نم » لوقيو ةعباللا ةعمشلا دقوي ٌث

 رطب نامسو ةيطاخساو نيعلا صللا نع مص يت نارفغلاو متصلا هللا نولأسي مث
 .اناطقلا ةرفخل هدسو- ّرس اناطعا برلا نال ديدملا دهعلا يف اوفرشت نيذلا مثريغو

 مه يئاقالا ةثالثلا نا مهفن « نيرهادلا رهد ىلاو ناوا لكو نآلا نم » هلوتبو
 دبالا ىلا هدعبو هيفو دسعلا لبق ةماركااو ةنطلسلاو تاذلا يف نوواستم

 « ائيصح اًروس ةكرامملا لوتبلا ةالص انل نكشل » لوقيو ةسماخا ةممتلا دقوي مث
 اهعدوتسم ف ماقاو ءاسنلا عي نم اهافطصا دق برلا نا » ةنهكلا سر بواجي

 هذه ىلضف برأا نأ 0 )» رهاطلا ا مد نم 2 هسمننل ذدخاو رهشا ةعست

 بجي كلذك ابعد خرم انتطنبط ساو هللا امرقو تاقوالا رئاس ىلع ةراتخلا ةكتملا

 ءادعالا دض اندضعتل ةفاكاراربلا ىلع اهركذ لضفن نا انماع
 اومدق مهنأل ءادهشلا تاولص نم ةنوعملا بلطيو ةسداسلا ةسعمتلا دقوي مث

 يمتن تاقيضلاو تاقشملا يف اننا يا . ميسلا ديسلا مالاالاو باذعلل مهداسجا
 داهطا يف نيذلا مهتوخال ءاعقش مهلعجو مهنبارق لق دق برلا نال متعافش 5

 ىرهخلا هجبذم ماما

 سيئر بواجي ٠ نيدمؤملا قوملل ةحارلاو ةمحرلا بلطيو ةعباسلا ةممشلا دقوي مث
 .ثاعبنالاب مهعتلو نيدقارلا يحيا ماقو تام اك ةنا هللا نبا نم الاط ةنهككا
 سدقملا ثولاثلا رسب نينمؤملا ىلوملا عيج ير كغ نا كندي

 صالخلاو ىوملاو ءامحالل اناطتلا نارفغ ديفنت سادقلا ةمدقت نا كلذب دارااو

 كلذك ٠ أنف اوعفشيل نيسيدقلاو هللا ةدلاو نم ةنوعملا ٌّيسل اننا 601 ب باعلا ن

 ها



 سذاسلا لصفلا مو

 هذهب و ٠ انتدعاسم ىلا نيجاتحلا ىلوملا لجا نم تاسادقلا ةمدقتو بسلطلا لمهن ال

 . نر للا" كار [ندهعلا فرس يحله نيلئات 1 جيبسلل | مفرن. ةعافشلا

 هللا ةرسمو ةباجالا ردق ىلع تسل ةعافشلا نال

 حررلا بهاوم ىلا ريشت اسبنال ةنهككا سيئر ماما تاع عبسلا دقوت امناو
 تأ اذنءاه » لاق امك نيعالا عبسب يبنلا ايركزا هللا اهمسر يتلا عبسلا سدقلا

 عبس دحاو رجح ىلع نا. عوشي ماما ةتاءج يذلا رجحلا اذوهف تننلا يدبعب

 همشي ملاعلل رهظو هتوهال ةروص ىفخا يذلا صلخلا ديسلا ودبعب ديري ٠١١ « نيعا

 قرشملا » انحوب وبا ءاي ركز لاق يك ءامسلا نم ردحما ةدال اًنقارشاو اند ةنوعديو دسعلا

 دلط كلذك 22 5004 توما كدللمو ةفملطاا 2 نيسلا# ءىذيل ءالعلا نم

 وس كار اصلا ا
 عبسلا نيعالاو ٠ برا دسجح سدقتي اهيلع يتلا مث ذا ةدئام يهف ةرخص'ا اماو

 لجالو يلع برلا حور » وه لاق اك دسملا يف هيلع تلح يتلا حورلا بهاوم يم
 راك لجال « اولله » تارم عبس رمل ل نق هولا افرلا ينلسراو يئعسم كلذ

 لوقك ةرثع الب ملاعلا يف كلاستو حايتراب هللا مدختل ةئمؤملا سفنلا ا مشت يتلا حورلا

 () « هروب ةملظلا كلساف يسأر ىلع ةحامصم برا دقوي » قيدصلا بويا
 ةراشا رثكأ را ناتعمس هلامشو جئذملا نيمي نع نم دقوتف ةنهكلا سادق يف اماو

 ةببرغلا ممالا نمو ليئارسا بعش نم صلخلا دست اورانتسا نيذلا عيمج يلا

 نالحأب ليلاهتااو ميباستلاب ةسدقملا رارسالا ةمدخ أدبت نا ةسدقملا ةعيبلا ترءاو

 ةمدخلا يف ةسمامشلا داحناو تاوصالا قافتا نم بعشلا ملعتيل ةذيذل تامغنو ةضفخم“

 باقم هس رفس يف 5 كلَ لثمو ٠ هب اودحبتل يئنارق هلل نومدس 0

 ان ١ اقر م1 اك

 سول بوبأ (؟ ١م: افولو و 5١: امشإ (س



 موو ةسمايشلا ليثرتو عمشلا ذاقيا ف

 نويراللا ماق » اللئاق لاا ىلف#و نيبارقلا هلل مَدَقِب .ناك ليئارسا سعش نا

 جيمتسملاو ةجوهملا نورتلاب نوني ةنهكلاو دواد ميئاست

 وه فته كلذب وأدت نيحو مي دملا ىلع مئابذلا داءصاب كلما امقز دح صاو

 هذهو ٠ هدّحو هلل دعم ليئارسا بعش لكو دواد لششم هلل دحلا تاوصاب اخراص

 ءامدقلا ءابالا تاملط ىلا ريشت رارسالا ةمدقت لسق ةسفامشلا اهلتزت يتلا ديجاتتلا

 نا مكك لوقا قلا » ىلبحنالا ىتم لوقك هللا نبا دس ةدهاشم ىلا مهقاوشاد

 اوععت ناو اوربي 2 نوار متنا ام اوربي نأ اوهتشا نيديدصلاو ءاسنالا نم 00

 ١١ « اوع مو نوعماس مت

 يرحن امال يلا دواد ميئاست دصقن اما ميذلا ىلا - اردلا دعصت 0

 يلارونلا سوسو د لاك :ىديخو هركشلا برز نكس يف ضوصضتم وهام عج

 نيرذملا ءانثلاو ركشلا مئابذ الرا هلل مدن نا انياء بجي نيبارقلا مّدقُن نا لبق نا
 زياش نرعا تلا نسدق ال هناي ليخألا دقي 122 لاا قل ل ناكل
 ركشلا مّدقن نا بجي ةاوبقم انلاعفا نوكست يكك اضيا نحنو ٠ سّدقو كراب مالا
 ةدساا ةمدقتلا عم هل

 نم يىدسن ' يكل ٠ انآلا لمار عم دواد جيداست طاتخم :نا ءامآلا كند مقر

 ٠ ةيوازأا رح هش نيثالا نيب عمج ىذلا برأأ دسم !ديعاو ادع ةديدطاو ةقئتعلا

 نال هريغ نود رضع سداسلاو ةثاملا زوما ةسسكح لك كح ا هزبألا !"زاثكلا دقي

 ةكئالملا نا رك دام نع اك هللا نبا لربح رمال برعشلا عيمج هب وعدل دواد

 ةنم موقي يذلا تبث لصا ىمبل نوكيس هنا » ايعشا لاقو هداليم موي يف اوذته

 ؟) « ممالا ىجرتي هاياو بوعشلا سيئر نوكك
 هتومو برلا ةايح راكذت سادقلا نال سادقلا ةمدخ يف ريصب ءادنلا اذهو

 يف دراد وه اك يكذلا همدو برلا دسج لوانت ىلا نونمؤملا عمتجي هيفو هتمايقو

 ٠١:١١ ايعشأ (ا“ اا



 عباسلا لصفلا مس
 سما. سس ل تايب ببسي حايل حس ا يل يي بباب سس سل ا سا

 تحزءو٠ الرمل 5 لا امتدعا ا اهشدب تل 0 لا تالا

 وه نم ةندملا فراشم نوتم ىلع يدا د اهراوح تلسرأ ٠ ايتدنام تذغغصو 0

 6 او فراش خم اولك اومله بللا دقاف لكت لوقتو انه ىلا ل 8

 ١١ « اويحاو ةرارغلا اوكرتا تجزم ىتلا

 يا تارارهلا ةسمامشلاو ياا سلبي ديجاتلا هذه نوائزي ام دنعو

 هسورع عم 2 0 علا نت رءدلا قمل مكون ةلثر بسجل دحاو لك ةراطلا

 نيلوسرلا ريظن ميذملا ىلع اهدمحصنو سيدقتلا ةينا تفلدنقلا دَعَا , هنيحو ٠ ةعيلا

 ممصقا | ادعاف اهذ نيذللا

 لا رصف

 لوقي ذا ةنهكلا سئر يديا لسغ ف

 نر اه بيحهد هب

 ةءامللا ةنهككاأ سئر وعد لثح انركذ اك ةسماهشلاو ةنهككا سلب ام دعب

 ىمأ (مكساندالا نم لسغلا كلذب دارملاو .« لستغن مله »لاع توص الاناق لسغلل
 مس ذلاو رضحلا ءامخ نيب ساحن نم الاسّتغم ىسوم عنصي ناب جورخلا رفس يف هللا

 ءامح اولخد اذا مهلجراو ميسا هم 0 نوراه لسةدف ريهطتلا ءا ءام هيف لمجرد

 ١ اوتوع 0 مهلايجا ىدم هاسنلو هل رهدلا مسر مه م نو ا .رضخأ

 ا 6-0 مههوجرو مهدابا نيئماوما 0 0 ناب ءايإلا َِ كلن ك2

 دسم اريهطت ةالصلل نوموت
 ةسندلا راكفالاو مالحالا نم ريهطتلا ىلا راشي يجرانلا لسغلا اذمر

 م جورخ )0 م لاسا“



 سوا ةنهكلا سئر يدبا لسغ ف

 رهطو ىما نم السغ يلدز » النا ىلا دواد لسوت ناك اي ةيدرلا لاعفالاو
 )١ « ييطخ ن 5

 الئاق هدسح سيدقت لبق هذيمالت مادقا لسغي نأ برلا رثآ اذه ىلع ءانبو

 ] م ؟) « يكعمج ال نكد ءامتنا متنا »
 2 توما بسخحو همس هنإ ا 6 برأ لتقف ىلع ةنهكلا 0 أ 1 كلذكر

 مهاعف نم هسفن ّىَرِبيل عملا مادق هيدي لسغو ءام سطاليب ذخأ مهسومأ جي الئاق

 ") « ىدصلا اذه مد نم كرب ىلا 2

 يجراّلا لسفلا عب مو رهطتنو لستغن مله الن نلعيف انهه ةنهكا سر اماو

 السغ يلدز » 0 يبنلا دواد عم ين باقب خرصن يكك نطابلا يف 55 0

 « قيطخ ن م ىلرهطو ين

 كلذذد لاع توصب لّشرتلا اذه 5 0 مهعبمج سوريلكالا نا 0

 ففاركعالا رس ةطساوب ارأ يطا اونوك نا سدقملا نابرقلا نولوانس نيرذلا عيمج ىلع بجي

 بودكم وه 5 ةمعنلا اولانما مثاناطخ ىلع اومدنملف نولوانتي ال نييذلا اماو ٠ ىّتنلا
 مك سانا نطاوب ىلع ملطي نأ هيلع معنا برلا نا ءاسحلا لوا الوف انالا نع

 ىلا رظنب دايعالا ضعب يف ةسسنكلا باب ىلع اًفقاو ناك الو . مر هاوظ نك نياعن

 ثتورؤرمسم مهر عب نوط كح الااو رونلاب ةس ورسم هو نيلخاد ةعارلحا

 ةنع دعاستم نيزح ةكلمو فوسكسحم دوسا ةهجوو نيلخادلا نم !ًدحاو 5

 عرش ذخأو ر هلا اذه نم سدعلا 00 قرح ىلإ ةهد> نم" ةنوبذاخ نيطا لاو

 ني ةهجو رظن ةسيئكلا ن م جرح ايلف ٠ ديدش ه ءاكسب هلجا نم هللا لآسيو هردص

 5 وندلا نوعمطتسي ال هنع نيدعتمم نيطامشلاو ادوزنتل هملج ىلا ةكلمو اريئم

 اولمأت الئاق لاع توصب ةعايللا ىدانو اًرورس التما اذه سيدقلا نياع ايلف

 ١٠١ :ررس انحرب (1» ندم ءرومزنا(١

 الو: ا” ىتع (#



 عباسلا لصنفلا سوم

 كلذ لأس مث. سانلا عمج صالخب رسي ةناف هماكحا نم اوبجتو هللا بئاجم يف

 نمد لبق ن< هقرطو هتريس نع نيرضاملا ماما هللا ةآ هيف ترهظ يذلا لجزلا
 تلا نزلا ةيطخ كتر ديعب نامز ذنم يلا ٌةباجاف ١ دعب

 0 ا ييع م اما نم مككامعا رش اوايزاو اورهطتو اولستغا » لئاقلا يبا

 6 زاك عا طخ . تناكولو ةنا٠ فاصنالا اوسلو ناسحالا اوملعت ٠ ةءاسالا

 برلا رون يلع اذ 011 ترسل اك نكس دردلا بصك ءارمح تناكولو ملاك

 زل ةاطخلا صالخ لجال ملاعلا ىلا تنتا نم اب تلقو عومدلا ينيع نم تضافو
 تدعوو ينم فاس ام ىلع يبق مدنو كيبن : ناسل ىلع هب تدعو ام ئطاخلا كديعل

 سددعلا 0 أملك ٠ ةيطخلا 6 عجرا الو ةراهطو ةواقن همدخا ىلاب هللا

 رشبلا ينب ىلع انبر هناا لا رد كه راو

 سوسقلا قلك ناك هيد لسغب ةنهكك ١ سئر ناك امل هنا ةعببلا ءادتبا يف ناكو

 سانتا يضاق سويسنويد سيدقلا ركذي امك مهيديا نولسغيو نسما بتترتلاب نوفق

 ةشيبب ةنهكلا عم هيدي ةنهكلأ س دير دئلمح لسغب ةّترلا 1 م

 سدر سلجي مهيد نولسغي ام دنع ةنهكسحلاو ريا 5 0 عضوم يو 0

 مث ذملا ماما طسولا يف هكا

 0 ينثا ىلع هصن يذلا ىس اىتل | ل كاملا ناملس كلذ ىلا زمر دقو

 1 ا نود رشع ينثا هل لجو ٠ اسر

 مهيديا ةنهككاو فقسالا لسغي اذكهف. ةمادلا ةقرحلا را الك مهلجراو مهيديا

 اضيا اولطبا فوفككا يف ةلوانملا اولطبا امل مث ٠ ةايملا زيخ اهب اولوانتيل اهل اريهطت
 عضوملا اذه يف ىدبالا لسغ

 ١( اعسا 1551



 دا تونا بايث سبلو ماعلا باث علخ يف

 نماثلا لصفلا
 لوني ذا تركك بال لم اد كا

 بر اب ينع عزنا ىزحم بستدحا

 ةراقغلا ةنع عليو هيمدق ىلع فقي امهفَّشنيو هيدي ةنهككا سيئر لس لسغب ام دعب

 اهب ترمأ يتلا ةمدخلا بايث ساليو موي لك لعتست يتلا بايثلا يا لذابملاو

 ناطيشلا اهينسلا يتلا ةسولا بايثاا بر اب ينع عزنا لال كوش ذأ ةشلتملا ةفسلا

 « كراقو دعو كتمدخي قبلت يتلا ةراتخلا ٌباَشلا ل
 مداخ هب فرشتب يذلا تونهك ١ ناطلس مارتحا الوا اذه نم ضرغلاو

 دجملا باث ربللا نورا عنصي نا ىسوم بلا صمأ اك هلضفيد هريغ ىلع دارسالا
 نا يجورسلا لوب كلذكو ٠ سعشلا نع نيبارقلا ِيدقت دلع اهسليل ةماركلاو

 ايواح ناك ةنال رابحالا ةفصنمو ةءردملا رارسالا سيدقت يف لمعتسي ل صلخلا
 لاقو اكرابزب نجا ذغا انيس تنيك قزن نيا 83 يملالا ناطلسلا هناذب

 0 رح دعا
 هللا ةمدخ ةصتخم اب ايث سبليو ملاعلا بايث ةنع رارسالا مداخ عني اما انت

 بوتكم وه اي دسافلا دسللا بسب كلاسلا قيتعاا ناسنالا علخي هنا كلذب مّلعت
 يتلا ةراهطلا يا ةمدخلا باث سبلي مث ٠ رش ل قرو اسدل ةيصولا افلا امل انيوبأ نا

 هتدئام ىلع سواجتو برلا دسج سيدقتل هلهّرت
 نهاكلا عوشيل ىءارت برلا كالسم نا » يبلا اركز لوي ىنعملا اذه يفو

 نينقاولل لاقو يرضي نا مث يذلا ناطيشلا رهتناف ةرذق اب ارث سبال وهو ميظعلا
 اًديدج كتسلاو كنع كمتا تاقن دق يلا هل لاقو ةرذقلا بايّثلا ٌةنع اوعزنا هماما

 )١ « ةديدج 5 هوسدلاو هسأر ىلع ارهاط اذن اولعجا مه لاقو

 اطلت



 نماثلا لصفلا 0
 00 لا ا ل

 نم سادقلا ء ا نأ ةميبلا] كاع ب اذه لع اءانإو

 3 0 مهسلب ناو ناطيشلا اهيا مهسلأ يقلا ةمولا باشلا مهنع عتب نا برا

 باث انع عزتا » الاثاق روفانلا لوا يف بلطي سويسسنويد نا ا تاشلا

 كلت ميظعلا نهاككا قاداصوي نب عوشي نع تعزن يك اهوسبال نحل يتلا مثالا
 ةهيبذلا هذ ةراهطلاب اندحما اذا ىتح ربلا تاذ ةيقنلا ةآلا انقطنمو باشا

 «كترضأإل ىكشلا هنن لحا هررصت اماما ةعوضوملا

 0 اال زال كلا اا د دلل اق نركش نأ ةعننلا ترث لو ان
 0 ل ل كا هم رانا نما لك توك نأ ديري تلادكرو سودق
 7 4 تملا نقل 5 اانا (ناوان ادي نإ الكم نأ انفك ناك عاوس
 ا دل يو ليبتلت تناك ىلا هفيلعلاو قرم وندلا ىموم بلط لو .ةحلاشلا
 يلا نا ل ل يتلا ضرالا نال هيمدق نم هلمن علخي نا
 هللا ةملك

 ابيق ند ذأ وأ اهكراب دق ةنهككا سيئر نركي ابايث س 1 دبل ف كات داك

 يهرب سملا 1 دل 0 م م ةرهاط هللا! مدع هك ىلا

 ةراشبب زركيل ةشبملا دالب ىلا ىضمو م 000 0 كل ةنإا ىفارشنلل
 0 ملخ فرعي الو ليدتالا ةءاط ىلا سائلا بذتحي يكت وه اما . نائالا

 امير هولهع نا 200-2 هلاتتقب اقرغا فرعو ءاالا لد كتلا الو رحابلا يز

 ةيضرع ةحسد هل ةكسسحبو مست ندا يكسا ْف 0 اذكهو٠ ٠ ملاعلا باث ه 10 عاب

 دسمخنو ةبحلا ةروس أثفت يتلا ةيضرعلا اياطالا هن نال يش نام اعاد

 رارسالا ةمدخ 3 2 0 نا ام. ٠ نيبرض ىلع اءاطخلا هدهو قوشلا 9

 لواستب رفغت لبق نم م ةيكترم نوكست ينلاف ٠ لبق نم ةيكن درع نوكت ن

 درئاو دسمللا تنشد هنو ىعيبطلا ريخلا يف ىز اكريثأ أدل ضعب اه ناك نا 1

 تالا طرع ةرزد اذبأ ندبلا يطميد ةدارخا اهتنقا ىلا ةاوطرا هيلا



 سو تونيكلا بايث سبلو ملاعلا بايث : ماخ يف

 ةحدملا البث سدّقب نا دصق اذا م ةمدخلا لاح يف قى ىلا اناطخلا اماو

 وا سانلا نم ءايملاو لجنلا لجال وا ةدئافلاو مثاردلا 2 لجال وا غرافلا دحلاو

 ةليزلسا دئاوفلاو ةذللا همدعت اهنا يف كاذ ذا سير الف ةداعلا ىلع ءانب ركضو هركيف
 ةمدخ ىلا دحا مدقتي ال »مفلا يهذلا انحوي لاق اك يملالا زخلا اذه نع ةرداصلا

 « اظتيتسم ابتثم تقرلا لك نركب نا هيلع بجي لب الفاغتم وا امركم رارسال
 مهاجراب مهتدحاو نوفقاو مو ةعرسسل مصدقلا نولكأب اوناك دويملا ناأح ناف“

 مصف لكك ام دنع [ظقيتسم نوكش نا تنا كيلع بحي مكسف مهيدباب مهيصعو
 اذكه ٠ انوشم لب اًموبطم وا ان هواكاب نا مهل لحي نكي مل كللوا نا ايو ٠ برا
 د لها ةفرعع الو لقع ةشايطب ال دهزو رحت: اذه لوانت# نا كل زوحال

 ةغرلا 5 ةراز> ىو قىتح ةرمطاب هوهش اذهلو ةمحا رانو نامالا ةرارجم لب لب مهن

 1000 علا قلم لقحلا نتسم نيكد لارا 0

 ءامسلا

 وك ذن انهو اهدافمو اهددعو ةمدخلا باش نعء ةقباسلا ةرانملا 2 اني 20 فلو

 ةسماعكلا نسل ةسلن ةنهك سنر سدا ناك اذا لوقف اهيمسل ةيفك نع 9

 نيشرطبلاو ةفصاللا ةسيليف ىسركك١ ىلع سلجم مث . فقاو وهو رانزلا» صيمقلا

 ةنهكلا يف مدقتملا هانا ةمسلب عردلا سباب ناك ناو ٠ ةمش #4 متاخر ةلدملاو نيدنزلاو

 اواني مح . لامشلا فك ريغ ىلع يطلا نوكي نا رذجيلو ٠ ارضاح ناك اذا فقسالا وا
 منن كب » الاناث ينلا دواد 0 هللا: اط دنع » كولا يس ا و (يلاو عباقلا
 ل يرتد سرك نع ضع مث.١) «اسيلع نيمئاقلا سودن كيسايو , انشاضم

 [دسيا ماعلا ىلا هللا ن ”| مودق ىلا ةراثا اذه يلو ٠ بعشلا لك هل د مسا ميدل

 6 تالم عيمج هل دج رويشلف » لوي ةيناث لاعلا ىلا ركسلا لوخد دنع هنا ساوب لوةك

 م) نوفشاو تحرفف نومههص تععمو دواد لوقو 5١ « هبا

 م: ه5 رومزم ( ١: نييئاربع '(«» 5:9 زومزع ١(
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 نمانلا لصفلا) صحو

 لاع ثتوصب لوشو ءامسلا ىلا هلقعو هسلنعو هيدي ةنهكلا نر 234 ددنمحو

 كج ذم ىلا مدقتلا ق 0 ينام نا كلأسا مهللا ناب تح اسفر هو

 ا امم هلا رافغتساو ةمادنلا الوا ةمح دئاوف يوحت ةملطلا هدهو . « ملا رهاطلا

 نابرقلا ةمدقت لجال حورلا ديأو ىلاعت هتمعنل ل اهئتسالا اناث

 مهلجا نم مدقتت نيذلا ااطخ ةرفغمل ةسدقم ةمدقتلا كلا نوكست نا اَّنلاث

 راربالا عم ك1 تارمالاب ءاحنالا نم اى ةكورش هلا نم ٠ لكك نوكي نا أ هنأز

 انحوب 1 رونلا ما ميرع ةديسلا 0 ماوملا هد ا

 نيسيدقلا عيمجو نعل

 . ةيرورض ابنال ةنهككا لك تانلطلا هذه انهه لوقب ناب ةعببلا ترعأ دقو

 ها
 مناد دجلا هللو ٠ عضوملا اذه يف نآلا اهركذ نع انبرضا هللا ءاش



 يناثلا حرشلا

 نارسالا ةدينع.ق

 نا بوجولا نم انأر رارسالا مداخلا نهاكلا دادعتسا نع انملكت نا دعب

 ناسدقتي نيذللا رمخلاو زبخلا ةدمص يا سادقلا ةدام نع ملكتنر ةسدرلا عبتن

 لوصف
 همد ةدام رمخاو برأا دسح ةدام وه زبخلا نأ ف لوالا لصفلا

 ريمكلا ما يم ريطنلا زيخلأ دسجلا ةدام يف كلاقلا نسف
 ريمخ ىلعو ريطف ىلع نابرتلا يلاعم يف ثكثلاثلا لصفلا

 ءاملا ما رمخأ مدلا ةدام يف عباراا لصفلا

 اهتينك نابرقلا يف رمخلاو زبخلا ةيكيف ١ سماحلا لصفلا
 هوب |ههبحح لود ذا اهريوجمو نيبارعلا مذ 1 اريذاسلا لصفلا

 الحف
 لودي ذا ةينصلا يف اهعضرو ةناشربلا ةمدقت يف عباسلا لصفلا

 حمو همب | هبحح

 لوقي ذا سعشلاو ةنهكحلاو رارسالا ريخي يف مساتلا لصفلا

 امدو اصئؤيصع



 لوالا لصفل) 2-0

 لوالا لصفلا

 ةمذ ةذامر ردتلاو مرا دنع ةدان سكلا نا يف
 هه

 املس 00 اس ا كرت دق مدا عودسإ 1 ريحا 0 2 |

 مهعدجي "هةر دالرا لبرش ءدملا دال جراد ةءادلا ةاماحاو اناباطخ ن نارمعل

 ةأيطلا ةرحش لكآ نع نيلرالا انيوبا عن“ يك ةنع أشنت ىتلا دئاوفلا نع مثدصيو هلي

 ةنمزالا يف نايالا نع نودتري اًموق نا » الئاق كلذب لوسرلا انأناذ قبس ام ىلع
 بذكلاب نوقطش نيئارء نيطايشلا ميلاعت ىلاو لالضلا حاورا ىلا نوكصيو ةريخالا

 ما مهرئامضر

 نابرقلا زب اونمث نييروطوطرا نومسي نيذلا ةقطارملا ضعب نيطايشلا عد

 دق ةيقاعيلا نا مث. ةقطارهلا نع همالك يف كلذ سوينافيا سيدقلا ركذي يك نبط

 0 كلذكو .٠ رصانع ةعبرا نم ريصيل ايزو اوك ءاملاو قيقدلا يف اولخدا

 نع نيطسغوا رام لقنو ٠ ةمدقتلا زبخ ام نوح و ربالاب لافطالا <ا ءامد نوفزاتسد اوناك

 جلا ىا ناب رقلا ٍنومدعب ايكو ميذملا ءارو ةبح 00 اوناك مهنا نييطنفرالا

 نورت اوناك مهنأ نيرخنآ نع سنار اوطرط ربخيو ٠ !هناسلب ةسسهتل اهنوزربم رحل
 باو زينا

 هذاا كرام يس .اوئاك مهأ نمرالا نع لسدانسلا 37 ذو

 نيعستلاو عسا اتل١ نوناقلا يف ءارآلا صح اذه لجأ نمو ٠ معا ىلع اهنوقرفو ميذملا

 راكبا ناطشلا لذي مث هتجرد نع عذأب . ةسينكلا يف كلذ لعش نهاك لكنا

 مهيلع 0 دقو ةنودسعب ال و اواراكلا 0 ' فراصنلا نع مد ىتح

 1 ا ا يتلا ةيهلالا ةيحضلا هذه نع اوعنتعل كلذ
 تيس م ل بحل ا ا ل عطس يوحي

 ؟ 205 سوا وه



 حك 8 كو ةدام زوكساو برلا دسح ةدأه ريحا نا ف

 ىهتشنم ىلا انعم نوكي ُهْنأب » اندهاع دق ذا نيباتنملا نيمّنعملا ءالؤه ىزخا دق بلا
 )١ « رهدلا

 يلا تيس ةدام نركت نا ةنارصنلا ثاعن نتي ياش لا ةركلنار
 ازيخ ذا دق صلخلا نا ل لوقي ثيح سدقملا ليجالا نم مضاو وه (مكرععلا زي

 مابا ةنولمعتسي اوناك يذلا زيخلا نكي و١5٠ « ىدسج وه اذه » 53 ةكرانو

 ةطنللا ةيح نا »هدسج هب ىنعدقو اًضرا لاقو .ةطاللا قيقد نمالا ليلا منعفلا
 *) « اهدحو ىنقت تمت م نا ضرالا يف عقد يتلا

 ذيمالتلا اهاطءاو اهكحرايو اساك ذخا هنا نومايحمالا لاق دّتف رمخلا اماو
 اساك ذخا هنا مهوقب اودصتي لو « يثد ساحص يم هذه » الاثاق اهنم اوبرشيل
 ال يفا » لاقو مهاقس يتلا رمخلا لب برشت ال اسهسفن ساككا نال غرافلا ءاعولا
 تركلم ُْف أدي دج هب رشا هيف يذلا مويلا تلاذدملا ةمركلا ريع مر دعب برشا

 40 « هلبا

 هدسج ةدام امهو رخو زبخ ىلع الا سدي مل صلخلا ديسلا نا مدقت امم متأبف
 ايلا ُهمّلس اع بيرغ ىش رسلا يف مدقت ال هنا » ةنجطرق عمجت يف ءابألا لوتك همدو

 « عوسي برأ
 لوسرلا سلو" تاق تنم وما ىلا: .راوطالا لسرلا ميلست ن نم اضاا كلذ نهربتو

 عومسإ برلا نأ مكي <لا ُهَحمَّلس دق ام برلا نم م تمّلسَت » ستنررك ل ها ىل 5-8

 نم متر رسو زيذحا اذه نم ملكا ١ يكف ءاناك ريغ دا اسنيف 1 حلا دلل 4

 6) “ىلا كتف نقر ساكنا هله

 ريفاوتلا يف مهنيم التو اقولو سقرمو انحويو سرطب ةعيبلا ىلا ملس كاذكو

 مب: .١ سفره (#» ما موف 0(

 _”ه:5١1 قءو "6: ١٠١ سقرم (*+ موي 51 اننا 1(

 مس ل نع ق



 لوالا لصفل) مك

 يئنلا نال ريغ 5 ىلع د ال ناب لسرلا نيناوف ُ موتدعو ٠ مييلا ةبوسأملا

 لسمك ةنبرغ ىرخأ ام ا فقكسأ ياو ٠ نعلا ءامو

 هل زوجي اغاو هتجرد نع عزتي ةناف اناوحوا اًريط وا اًركسم ار لمجحيوا بيلطلاو
 ريغ ال بنعلا ريصعو هل قشد

 00 2 ا ل ل ل الرا وفرك كرف اذه نق

 نكي هلمعتسي نمو .الوبقم سيلف كنيذ ريغ نم نكي امهم» بنعلا ءام نمو
 قاطت ةعئاش ةظفا يم زبخ ةملك نال اًرخو اًربخ ءابآلا همسي ملو ٠ هتجرد نع اءوزنم
 ةملك كلذكو .اهرينو ةرذلاو ريعشلا» صمخلاو طولملاو لوذلاك نم ام لك ىلع

 همدو برلا دسح ةدام نذاف ٠ لا يا زيطلل او بيزلا ءام ىلع قلطتا ع

 بنعلا بوبح نم اي ىتلا ريخلاو ةطناا ذيع نم وه يذلا زبكلا يم

 -. ىشأ انآ ةعبرا يك نيذلا هيكل عيمج ميلست نم نم اناث كل قمنا

 زيذلا ناب اهريغو اسنرولفو نارئالو الورتو ةنوط قو اقارب يف تمأتلا يلا عم ماا نمو

 قدمو امورحم 0 فلاخ نمو ٠ همد ةدام رملطاو برأا دسح ةدأم نوكأ

 نينمؤملا 5 5
 0 ةينارصنلا ي 1 ز رلخلا شطالا اال يناس نم اكل تش

 ءامدتلا ءانألا عيبج ا مل ل أل تا ركل رع دسم 0 0

 نم يم يتلا نيبارتلاف «ضرالا من نم وا ءامسلا رويط نم متابذ تناك كلت نال
 هده ءاملا) رمخلاك حوضنلا اماو ٠ نامللا اصحو مللاو ذيحلاو زبللا يع ضرالا
 اناطعا نويهص ةيلع يفو ٠ اصلا لع هحور مستو هتمدقت يف برا 0

 هششب نابرقلاك مدَقَت 0 راق الا

 يف مدلاو ةينصصلا يي دسملا 00 ةجذلاكو ٠ رمخلا هيشب حوضنلاكو زيا

 بيلصلا ىلع قلعم وهو هدسج ن عاالضصنتم همذ ناك ام هس ىلع ساكلا

 نال لوالا انك رع همدو هدسج سيدفتل رمخْاو زيدعا برلا ضبا ناتواو



 وحسبي 4505 ةذأم رمخلاو فول كيس ةدأد رسل نا ف

 انداطصا لوالا انماقم ىلا هتمكي انعجري ىكلو ٠ ةرثلا لكاب ةمعنلا ارسخ نيلوالا انيوبا

 موي لكد ءامهب زوفن نا يف انداهتجا مظعار انبعت رثكحا نال رمخلاو زبخلا لكاب
 داّيصلا لزنتسي امك انرايتخاو اناضرب هلا انبذحي ىكك انتيافك انزبخ انبطعي نا باطن

 يجورسلا مضوي ام رمخلاو زيؤحا يبكس تحن 50 ىفخا اذملو . ىلا درعا

 نيرا ع رجا يف

 ا ممن هدح و .٠ هبح فيجيحتو د١ اييمخي امر كا

 فييحص الآو مسج 09 دوم دم ادجدم زدمس9 الدهواح

 ١ أر بح رح وبعمل يح امه يج لدوب خدم ٠ أر الدأ

 رمخلاو زبخلا نا امك هنا ملعتا امهريغ نود رمخلاو زيا يبكش اضيا برلا رثآو

 نيريثكلا نحن اذكه نيريثك صاختما ىلع ناءزويو ةريثك بوبح نم ناعمتج

 نحل اناف » لوسرلا لوةقكح هدسج لوانت يف باب داحنالاب ادحاو انعم ريصن

 5) « دحاولا زيدا يف كرتشن اعممج اننال دحاو دسج دحاو زبخ نيريثككا

 زيا نا اي ةنال رمخلاو زبخلا ىلكس تحن همدو هدسج برلا اناطءا اماو

 ناهي نب ةيجالا مونت كلذك رار وعي نان
 ١اؤو اصح تعصب رارسالا نيدقت يف يارلا ىتم لوب (ك ةوقلاو ةمعنلا

 ةايلعا رس هيف يذلا زبخلا ذخا يا هبح لاعمح امس

 ةمدخ نوكشل همدو هدسج ةمدقت رمخلاو زبخلا صلخلا ديسلا لعج كلذكو

 يف ركذ اكاًرخو اًدبخ هلل مدق يذلا يظعلا ربما قداصيككم ةبتر ىلع ةتونيك
 ) « قداصتكلم ةنتر ىلع دبالا ىلا نهاكتنا » الئاَق دواد أمنت ةنعو نيوكلا رفس

 لكآلا نم هل ذلي اب هلثؤي سنج لكو ِهب عداخيل بحل دامصلا ششي اغا : ةمحرتلا ١(
 هلع سنج لك داطصي اذهلو داطصي نا عيطتسي ال عدني مل نا ناب اًنيقي ملعيو هداطصيف

 ”+ه:١٠ه رومزم ( مه سرر (



 ال01 لسنا مم

 توقل ةيرورض اسمنال هدسج سيدقتل ءاملاو رمخاو زيا برلا اضيا راتخا مث

 لاعفا اه. كردنل اهريغ نم رثكا ةلوبقمو لهس اهلاعتساو ةفيظن !هتتمدخو رشدلا

 00 ا دئاوفلا ةعشاملا ةرانملا 4 هناء ل نيس 000 كمسح

 5- رمخلاو ريخلا يبكش ت 0 هادمسح- 2 كل نا 00 ع لق اًريخا

 ةطناا كل مك نكأ 00 ل أك ىسموم 0 هلع اراك 0 امنالا تاو

 00 ا هد ل 0 نراك

 0 دقو ٠ .رمخلا ةروص 0 يوطنلا د1 0 ا لة نمل

 لعجي » اضي ا لاقو٠ ا 00

 ةطدحلاب نوحي مهنا 0 لامر 00 كتاءعيشد ةطنالا محب رمل اذ 2

 رثلا للا هنأ ف اما م نور مهنا 20 امرا ل 5 0 تنورهريبو

 لاقو ٠ 5) « ىراذعلا ناممن> فالسلاو ربلا نا » انركر لاقو ٠ 5) « فالسلاو

 1 مكملا لاقو» 00 هءادر بنعلا مديو هسامل 0 ا توقعت

 2 0 ارا كلو تالا امان اراكب يبل عم يرمح تبرشو يسع عم يدهش
 ا ل دل ا افرول كسا لاا راسا لاقو .8) 4 ءامحالا

 نييركلا همدو برأ دس نوسيدكقلا ءامالا اهرسف دق اهلاثماو تابآلا هدهف

 رمثاو زيخلا 0 1 نيج |

 ةهدشلدشسدل منن دب

 ١( مر مع ؤ:مح# هيلمد 06

 ناوم زا ١51  1مل: 1 مشوش
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 57-5 ريمتألا ما برلا دس ةدام ريطفلا نع

 يناثلا لصفلا

 ريمخلا ما برلا دسمل ةدام ربطنلا ناك اذا ايف

 امك ريطفلا ىلع سدت نإ اماغب ديم تبلش دق هنزا ةنك نات ترا

 كاتو . ريطفلا ىلع سّدق دق هسفن صلخلا ديسلا نا .سدقملا لمحالا دهشي
 ىتح ثلاثلا ايخز اباملا ركذب امي نيرشعلاو ةئاملا ةنسلا ىلا ةظوفحم ترقب ةداعلا

 نا نوملعب اوذدخاو' ناعالا دالوا نيب قاتشنالا اوملاو هعامشاو يقوطرحلا نوسبا ماق

 ءارتفالا اذه الطي يكت ةسينككا دمت ءابآلا اماف ٠ بجاول ىموم سوما 0
 ةهكلا ىتبو ةداعلاو سومانلل اًهالخ ريم ىلع الا سادّقلا .نوكي ال. نا اورمأ
 نوم ةعلب تضرمذا نأ 01 رامثا 9 نوسدق

 ب

 هتااسر يف مساتلا نوال ابابلا لود 5 ديظنلا ىلا"دوبلاب فارالا رسأ لداخل

 : سئانكلا عيمج دنع ةءاط بصب مل اذه م نا ٠ مورلا كلم ليئاخي“ ىلا

 ام ىلا رييغت ريغب ءاسؤرلا ن مدابلما ل 0 ىلع ىقب اهضءبو اهضعب هعاطا

 قاقشنالا نم عتو امو نتفلا نم ثدح ام لجال ٍذئنيحو ٠ ةنس نيسمخخلا وحنو فاالا
 نا كرتشو امنولثد فور ةسك نع نسا مورلا ذخا نيين اةفرلاو :مورلا نيب

 عبتو ٠ هيلع سيدعتلا زوجي الو ازيخ 0 ريطفاا ناو ريم ىلع 0 دق فرأا

 ال نذا عنا » لاق ثسح هعضاو» نع لوح مالك اوفو ةقاعنلا يالا اذه

 اوبتكَو 1١ « قلاو صولخلا ريسطفب لب ثبنحلاو ءوسلا ريمحج الو قيتعلا ريمخلاب
 نوديزي كلذكو ٠ اًريمخ نوكي نا سحي نابرقلا نا اوتبثيل « صولخلا ريمي » هناكم

 مهيار اريرقت ريما زيخلا اذه يا احبجصس او. ادعس و ةريثك د يفاون يف

 نم نأ نيغ٠ ةيلامورلا ةضيبلا كفن يدقلا يارلا انعبت دف نمرالاو 01001

 2486 نتلرال أ و
5 



 يفاثلا لصفلا مام و

 ضرغلاو ليملاو ىوهلا هملق نم عنب نا هيلع صالا اذه ةقرقح ىلع فقي نا دارا

 برلا لوقي ثيح مصفلا دسيع موي ةاروتلا بنك يف هب رومأم وه ام مهفتيلو دادعلاو
 يداللا مويلا ىلا اريطف اولك يشعلاب ةنم رشع عبارلا مويلا يف لوالا رهشلا يف
 0 ٠ مكتوب يف ريمخ دجويال مايا ةعبس ٠ يشعلاب رهشلا نم نيرشعلاو

 ٠ ضراألا يف حر صلاو لع 0ر4 يل سل ةعاقتب كرم نسمنلا كللك لضارتمل اًريخ

 اطل نام مكتكاسم م ا 0

 مويلا ءاسم نم ئدتيي ناك سومانلا مص نا ةينالع محصن مالككا اذه ن

 1 ءاسلا موبلا ةنام ىلا ريمخلا الكا ها ناساف 14 ل

 ءاسملا

 هيف سّدق يذلا نامزلا نع سدقملا ليحنالا هب ربخي ام يف كرلظن نعمأ مث

 نيا نيلئاق عوس "ل ذسمالتلا اند ريطفلا مون لوا يف هنأ » لوش ى 7 هدسج برلا

 اًزيخ ذخا نولكأب مه امف هنا > اضي الوشو٠ 0 كاد 11

 ناكحصو نيموب دع ريطفلاو مصفلا ناكو » الثا سقرم ربي كلذكو « ةكرابو

 نم موب لوا يفو ٠ هنولتقيو ركحب ةنوكسم فيك نوسنت ةبسكل او ةنهكك١ ءاسور

 4 0 ديرت نيا هذيمالت هل لاق مصملا ميزي" نيح ريطفلا
 مهدقلا | هيف ميدي و يعباد ناك يذلا ريطفلا 0 < أج ا را |ةول لوش ها 0

 00 « لكصأتا مصقا | ان ادعاف امضما الئاق انحوبو سرطب لسرا

 ءاسم يف ريطفلا مث الوا مثدفلا لكأ برلا نا ايي ملعُي تاآلا هذه نف
 ناك براا 0 ىذلا ريدا فلل د ند. 1 1 1 مصقلا| .٠ ءاشع دعب ٠ ديعلا

 عبارلا مويلا ءاسم نم متر يل ريح نكح, مل هنا يا مالككا قبس اك اريطف

 ليثارسا ةعامج نم كلي اًرمح مايإلا للت يف لكأ نمد مايا ةمبسلا ةياهن ىلا رشع
 1 ا ترا

 "0 فول ١] 19 نيفرت (ج



 مابا ريخلا ما برلا دسمل ةدام ريطفلا ناك اذا اميف

 ددعلا رذس يف رركمو نييواللا رفس يفو جور رفس يف دراو ره اك

 ةئس هسفنب متا دقو سومانلا لمكمل لب لجيل ءاج ام ةناب صاخلا دهش دقو

 م2 نا ىرحالاب مكف ٠ سومانلا تايلست يقابو نيببارقلا ةمدقتو ريهطتلاو ناحل

 دهعلا دابعا عيمج ن< تفرشأو مظعا وه يذلا ملا دعو ريطفلا ةنس ظفحيو

 لتملاب هيلع كيو هنام> دا ا نوكي الل ميدقلا

 مهسوفن يف ام اوذبني يكل مورلا عنقت مل ةغمادلا ججسحلاو ةعضاولا دهارشلا هذهو
 ٠ ةديدس ريغ ريسأفن اههاعضال م 1 مهتداع ن 5 وعلمي و ضا رغالاو دانءلا ن

 رشع 00 نبا يس يا ماسح 0-0 اردّيع دوهيلا نأ مهضعب 17
 ىلع ٠ مالالا تعتسيل موي مهمّدقن ميسا نأ .ريغ 1١ ةاروتلا فلو ذم هاك

 باوصلا نع ديعبو ليساف ىأرلا اذه

 هممشيل لب سومانلا لطبيل ءاج ام عيمسملا نال الوا
 ىلا زمر حدملا نا بير الو. هيلا زومرملا مدني زمرلا نا بجاولا نم هلال اين

 سلا ترم
 سرايفواثو سرناجيرواو مفلا يبهذلا انحوي لثم نيسيدقلا ءانالا رثكا نال اناث

 سومسوربمأو سونايربقو سوناءلوطروطو سوا رودواتو سوئافواتو بوةعب و مارفأ رامو

 سلا نا نوتنثي ةعيبلا ءايلع نم مثريفو اموتو اديبو سوعوريا» سوئيطسغواو
 يف أرقن امكح ءاشملا دعب ريطفلا موي لوا رشع معبارلا مويلا يف هدسج سدق

 رارسألا نسا ةمدخ يا 03-00

 مري يف نورهص ةيلع يف هذيمال: ةعمو سومانلا بسجب مصفل | انبر لكحأو »
 يو . « ءاسملا تقو ليئارسا يب نارمع نبا أ اكرمدتلا 3 عبارل سمخلا

 فرز مهعم لكاد٠ ةيلعلا طسو رشع ينثالا عم انستا هنا ياا |» أرق رخا عضوم

 ا ورع 01



 يلاثل) لصفلا مسد

 ذا هدسج هءلعجو اًربخ ذا ٍدئنيحو ٠ ىسو» ٌةبنك يذلا سومانلا بسوي مصفلا
 « هأبا مثاطعاو / 4 هكر

 ميد نكح ريطفلا موب لوا 2 هدمس> 0 دل نودهدسد كركم نا اعباد

 نر أ نادر دس كانو لق مصقل | لكأ هنا اضيا نورك و٠ 3 هل لا

 سومانلا بس ح رشسع عبارأا وم ١ يف هادلمسح سدقو مس“ دصعلا| لكا برلا ن أ مورلا نم

 ىح تسلا 5 همس ع 1 ينءا رشع نس 0 موبلا 0 مه ور دوومل أنآ ريغ

 ل موب تسلاو 00

 00 ط1 مهعور كعب 0 0000 0 100 اك 0 ريغ ا

 د يلا هةيشسلاا كلل ديعأا تا نيعباتتم نيمو ري ل ريدا ْ اس ةنو وأ

 نأو تدسلا 0 معلا دولا لمد ةعملطلا 0 ا ١ عنا هال ممجح بزلا ب ف

 اذه نأ ىلع ٠ هتقو ءاح دفا ا ا 0

 نم اوند ذيمالتلا نأب نادهشي 0 قم نال نيررشدأ | مالك دان داضم ىأرلا

 0 2 ملكات ا ىو نأ دب رب نيا هل اولاقو ريطفلا 0 7 عودسل

 "نأ اليف مثصنل | هل أولمبم و كيد نيا ل مهملعم ىلا الوا او للا

 ا املا كاد 2 6 ع ا ناو 30 دياوع 00 01

 هيف يذلا يلعا موي لّوأ يفو » ةينايرسلا ةسخسنلا ينو 59« مصفلا نوجنذي اونك
 مصفلا مثذي نيح ريطفلا موي لوأ يفو » ةينيتاللا ةخسألا يفو « مصصفقلا دوهيلا ميذي

 الذ » اول لوقي كلاذكو . « صملا لكأنل دعنف يضم نا ديرت نيا هذيمالت لاق

 م « مصفلا هنف ميذي نا ىئبني ناك يذلا ريطفلا موب ءاج

 مهنا

 ا”: و١ سفره (+؟© 1 لا

 بة كاب اهولا رس



 عجب جيب رعب ريتا مأ برأأ دسم هدام سطفلا 8-9 اننف

 ناب مهجاحتحا اماو ٠ دوهيلا عم صصقلا لكاو هدسجح سّدق برلا نا ذا ققت
 زيطااو زبخلا مهيلع قشي الثل تيسلا ىلا ةعمخحلا موي نم مصفلا ديع اولد دوهيا
 مكل نوكيد » جورطلا رفس يف لوقي اك كلذب مهل محس دق هللا نال ميحصب سلف

 لع ايببف لمعي ال سدقم لافتحا مباسلا مويلا يفو سدقم لافتحا لوالا مويلا

 ١١ « مكك عنصي هدحو وه سفن لكك لكي ام الا

 اهينؤزح ->هد|و رم محم ال يي بص محح أد 1 احح _-

 ؟ىحتحح مكحح اد هوب وهنهح

 نع اورحات 9 وأ موقبس لش دومملا عم داس بلا نأ انيلساللو اننا ىلع

 لكح يي هابا عاطا ةنال ريطفلا ىلع سدق دق برا نرك عني سلف نيعملا نامزلا

 ىَقب ريطفلا ناو ريطفلا يفالا لكي ال مصقلا ناب هوبا سما ايكو ٠ توما ىتح ءيش
 دعب اري لكأ نمو ةتبلا ريخ دجوي ال مهلكاس» لك يفو مابا ةعبس ةباهن ىلا

 هذه نم ٠ يش يل هابا فلاخيت ال نا ةسفن وه ةناب اذكه كلهي ريطفلا لوخد
 ثوملاب اهفلا# ىلع ىذقت ىتلا سؤالا

 ل مريساةتو مهظعاوم 2 نوتُش نيسيدعلا ءايآلا نأ دقت أم ىع دزر

 0 5 1 أ 2 7

 لوق ىلع اورتفاذ ادانع اودادزا اهانركذ تلا نيهاربلا»و تاداهشلا ضحد نع اعرذ

 مدا نييمت يف اوطافو اوأض دق نييليتالا اقولو سقرءو ىتم ناب اوعّداو اًبذك هللا

 ناك مصقلا دع لبق هنا لاق مهتاطلغ ملصي يكك هليحلا نود مهنك أرق ال انحوب نار
 هدسج سدق برأا نا مثأب مالككأ اذه نمو 50 « تأ دق ةتعاس نا عوسي ملعب

 ديعلا موي ليش

 اا تم

 سفال المخا ةاياف ناسئالل“ (مامط نوكي ام الا ليق المع انييف اولمفتا ال هعيش 2(
 ”١:١ طوب (م



 يىلاثلا لصفلا عسب ايما

 هنقو ىلا دق نكي مل ريطفلا نال ريمخلا ىلع الا سّدق دق نوكيالف هيلع ءانبو
 "ل ل1 16 لح داس هده تق ال ؟دورلا لاق عود تام اليا ءاس
 ا ا ال لمع نايك اكو 107 عطس نك تسلا كلذ مون نال
 نا اودبري م ناوبالا 0 اهامق ددع نم ةعمطسا موي رح عولسب اوم ال ال ةللاتكو

 كلو 0 يذلا ميصعلا اولكأب نا لش م حال هيفا مو ناوبالا اولخدد

 ةعمللا موي لوخد سيمخلا موي ةيشع ةلكأ دق ميلا ناكو . تسلا موب ىلا

 نرسم ةمقبأ لا انحوب ناك اذاو بر مسقي تيب 0 لوتش 0 امأ

 موقت ةثالث وا نينثا ةداهش ىلع » لوقب سومانلا ذا اعم مهتداهشو ةتداهش تاطب

 براا حور نا ةتشمو مهتعبرا لوقب ءادتبالا ذنم ةكدتع هللا ةعرباد © ةملك الذ

 ةايلا رفس نم ةعما ىبي ادحاو اًوزح ريغ مهنم نمو مهنف قطن يذلا وه

 ٠ هذيلا محل ضقانم ريغو نيرخالا قئفاوم انحوي مالك نا لوكنت نأ رطصن اذهر

 ةداع دئاقلل تناك هنا لاق ُهنال انحوي مالكن م رهظيف ةعمطا موي ديعلا نرك هاو

 مهل لاق سطالبب نا هسفذ وه لاق مث نمو ٠ اودارا نم اريسا صصقلا يف مهل قلطي ناب
 مكل قاطا نا نوديرتفا ا 2 يف مكك قلطا نا ةداع مكك نا » ةعمبلا موي

 لوق اماو ٠ ةعمللا موي اًضيا انحوي يأر ىلع دوهيلا تث ناك اًذاف ٠ ؟) « دوهيلا كلم
 ار 11 لوق تنكر هناف © كنأ دق هتلاس' نا كسلا موب لق: فرع عوتسي » نا نحوي
 202 ف كارا ةاذأا ءانملاب ند" ئدكم + ناك ديعلا نال ”كلذو نييرسألا

 لكي هيفو ديعلا ءدب هنال اّهحص ةثالشلا ني.رشبملا مالكن وكي ريطفلا موي لداو
 21 0 انحوي لوقك دبعلا موي لبق ةتيس ناو .ريطفلاو مصعلا

 ناك ميصعلا هيف لكي ناك يذلا ءاسملا كلذو رخل عواط نم ئدتني يعيبطلا

 هام رفر مص وهف ةتنمس انك اذكهو سمشلا عولط ل

 نال ريطف ىلع سدق برلا نأ ققححتو ماج صضتن تاداهشلا هذه نث هيلعو

 سو: امه انوي ( ا: ١( يوحناء١ا:ا”,



 ساب ريمملا ما برلا دسإ ةدام ريطفلا ناكاذا اميف

 لبق هتعاسب فرع ناك اذاف هيلعو ٠ همالا موب ىلع لدت تند اهنا فرع يتلا ةتعاس

 يف مسر اهسح ريطف ىلع ساكو هغلا لك هنا يف امن 0 ديعلا موي

 ريطفلا نولكأي ديعلا مدقتي يذلا ءاسملا نم مهنأ سومانلا
 كلذو ريطفلا لب حش رصقلا ضعي نيو اقع ناترسلا ةكللذا أ انك لاك ماو

 رفس يف هب رومأم و ه اك ريطنلا دمعو رصفلا دع نيدنغ نود  اوناك دوبلا نال

 يفو برلا مص ” نيبورغلا نيبانم رثع ء مبالا موملا يف لوالا رهشلا يف » نيبرواللا
 لخدم 5 42 هل | دع برلاو .) « ريطفلا دنع رهشلا اذه نم رشع سمانا موملا

 موي يعد كلذاو ريطفلا ديع ئدتبي ناك تدسلا موي لخدم دنعو . ةعمجلا موي
 اعم اديعو اًتبس ٍذئموي ناك ةنال اميظع تسلا
 اراكحا, نا لق اوستن المل ناوبالا اولخدي ل دوهيلا نا انحوي لوق 2

 ممصقلا لوا ناك موملا كلذ نال لوخدلا ره معانا نا هدافم سياف ؟) مت

 نولكأت ماب عسب از نوما وع مك مصقلا مايا ةعمس نم ادحاو دس

 كاذ اوم, دوهيلاو . "7 « سدتم لافتحا لوالا موبلا يف مكل نوكيو ٠٠

 ناويالل لوخدلا نع اوعنتما كلذلو ريطفلا ديعو تدس ةنال 0
 اذه عمو ٠ مهل قفاوم لب نيرخالا نيرشدملا اذاضم انحوب لوق سيل هيب ص

 كراب هنا اوتش نا نوعيطتتسي الف هدحو لب دوبيلا عم دمعت م ايلا

 ممدقلا عم ريما لمعتسا دق ناكولو هنلا نم هب أ ناك ريطفلا 5 ريخ :

 عم لكو سومانلا فلاخو ةعامللا عب »+ كيسا أف أ 56 نا هريغو اذوهم ردقل

 اريح عع مدع

 ريطفلاب مصقلا لكأ ام دعب ميسملا نا يربعلا نبا سويدوغيرغ لوق اماو اذه
 برلا نا نيررشملا لوق نم اذه هلوق انهربم هيلع سدقو اًريمخ ذخا ءاشعلا لكاو

 ١( انوي (؟ ه:و مس راحا هم١:م”

  (0م ١17



 يلاثلا لصنلا سا

 ىذلا ريمخلا ىلع لب تيلاكو ه يذلا ريطفلا ىلع قاطي ال زبخلاو ٌةكرابو ان انملا

 يذلا هللا لوقل داضم وه لب قلحا هبش نم *اربو جوجو دساف وهف يما هيش وه

 نم ناوريغ ال ريطف لب مايأ ةعبس مود 0 ريمح نوكسح, ال ناب ميهلع مح

 دق مهسللا نوكي نا نكي !ذا فيكنف ٠ 1) ليئارسا نم ضرقني اًريخخ هيف لكحاب
 2 اش تا لال للدار ناشف انا سوما د رام لع ااطفلا دل ليد

 زيا ةظنل نا مهلوق اماو : دانعلا ىوس ريمخلا ىلع هب نوني صصاو ليلد الو

 ريمخسا معت ةعناش ةظفل ين امنا زبخ ةملك نال بذاكف طف ريمخلا ىلع قلطت

 عومي 0 7 0 اقول نال ةسدقملا ىثكلا م مصاو وه اك اضيا ريطنلاو

 ا ا ا لا ا نك كف سمول هيف ىلا نيا راسل ني دمللجل
 7 ازبخ برلا ذِخا مهسنح نم موق تلد. يف نوّشعتي اوناك ام دنعو ٠ ةيرقلا

 م .5) عوسي ةناب زبخلا رسكح دنع ناذيملتلا فرعف هرسكو

 طفلا نم كلاثلا موملا ناك كلتا ذأ ةمكزلا نال اريطف ناك زيخلا

 بره ذا دواد نا كاملا لواش ملع امل هنا ليئوعص رفس يف روكذم كلذكو

 لكآيل هوجولا زيخو فيسلا نهاككا هاطعا بون ةيرق ىلا راسو ههجو ماما نم
 اذا » كلاعحال لاقو ةنهكلا ىلع ضبقف 0 تارك همز تاك ام نري كار

 اًريطف ناك امنا زيتا كلذو 9 « ًاقمسو | 2 ةترطعاف ىد ناد كنا ص ترهاظت

 140 «رينجي 0 اي برا | 51 6 يلا مداعتلا ع م77 5 اك هلل مدع ناك هنال

 ًايضنا ريطفلا ىلع 0 ريما ىلع زيا قلطب ال اذاف

 انا كن زكر طلسم لع هد سدت ميسملا نا يراقلا ققحتي انحرش امبو

 ضيا سدقت 5200 ارش ةسينككلا لوا يف سئانككا عيجو .نوسيدتلا لسيلا
 ادض ريمخلا ىلع سيدقتلاب ءانالا ىمأ ذئنيش نويبا ةعيش ترهظ ىتح ريطفلا ىلع

 ]1 2 فدل 7 اد حورت )0

 ١1 50 ناضل( لس ما هلا اك



 يفرفت سمخلاو سرجطغلا) سلا ندم نابرقلا لاهم ف

 نورخا ىّقبو ريطفلا ىلا ضعبلا عجر ةءدبلا كلت تضرقنا الو يوتلملا مهميلعتا

 نوسدقب نيرذلا نوسعب ريمكخلا باحصا ذا دانعلاو نتفلا ةرثك ءازج نمو ريمخلا ىلع

 | ريطفلا ىلع

 نيثالثر مستو ةئامعب راو فلا ةنس اسنرواف يف ىرركحسلا عمجلا معا الو

 كريرط فهصاويو مدرلا كلم سوغل الاب انحوبو هوز اناب عباراا سوبيناجوأ هرصحو

 ىلع نيدفتم 0 ايرغو 0 0 لك نم 00 6 0 ةينطنطستلا

 م ءاملا تأ ٍُُ ةطنلسا ققد نمو راخ 0 .ايأ 2 برأأ كاس 1 00
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 مرورض ناك وول هنا ىلع الصا ةيحلالا بتككا يف اًركذ هل دحت ملف ءاملا اماو

 وه لب ءام ىلا ليحل ال ءاملاو حيبسملا مد ىلإ نم لا مث. هركذ لما ال

 لمعتسا برلا نأ ضرف ىلعو ٠ همدو هللا نبا ديس رض انداحن ا ص أم ىلا زمر

 ةقضح سّدق دق هنأ ان اك يرورض سلو ىجراخ الا اههجزم امث ءاملاب يي رمخا

 زوجي و ءار> رمخ ىلع سدق اذكو ضيا ريمخلا ىلع سادقلا زوجي نكلو ريطفلا ىلع
 أضيا ءارفص رمح ىلع سادقلا

 تملست اك ةجوزمملا ريغو ةجوزمملا مثلا ىلع مص سادقلا نا يف بيرالو

 هسادق نا ريغ ءىطخيئادمعت هكرت نمو بجواو ملص| عبزملا نا الا. ةسدقملا هللا ةعب

 ادساف نوكي ال

 سما1لا لصفلا

 نابرقلا ىف ينل نقل ةينكر 1

 رمشلو زينل نومدقي اوناك ام مهنا مل لا صعب نح 23 ف

 ل نيعلا ردعلا نع لس ناحج | هز نزولا ف يف مهدنع كاعم رادع اللا مج دل ىلع

 اداّتعا ةدحاو ةناب رق ىوس نوسدقي ال نيا ىلا نمرالا ةفئاطو ٠ ةنوسْدَ اونوك

 امنوربكي ةنابرقلا كلو . هرسكو هكرابو ازيخ ذحلا عيمسملا نا نم روكّذم وه ام ىلع

 ةجاخأ نلف ىلع امورغصيو

 يس لا 0(



 0 سف مر

 ك١ ارانرأ لب انانما ثركماإل نأ نق ةرثك اضارقا نوامعتسف ةقاعنلا اماي

 ا كر ا ارا عا ل اا لوتك نيدثا هاك كل

 0 عفر . هنا نابرقلا نع تا حاحصالا يف لود يبيلصلا نبا كد

 هنا كلذب داريو ميذملا ىلع ناسف مفرد دحاو وه 0 يذلا 1 ك1 ل

 كلذب داريو ثالثو .٠ صلخلا دسلا وه اك فرعت توسانلاو توهاللا نم

 ايش ابهنم صقنن نا يغبني ال تاناشربلا دقت دعبو .اًدحاو اللا مناقا ةثالث 0
 نيتنثالا تزواج اذا اداوفا نوكست نا يئينيو ةدايزلا بج روفانلا عفر لبق لب

 برغلا لهاو هموب نبا اب 1 نابرقلا زبخ نوكحي نا نويغري قريشلا فئاوطو

 رمخلا يواسي ءالا نا اودارا ةنهككا ضعبو تنابلا يا ميدقلا زبخلا ىلع نوسّدقي

 ءايشالا ضعب نا لوقن رومالا هذه اًرييَمو ٠ اهنم لقا نوكي نا نورخخآو هب جز يتلا

 ديفنت هب داب, اهضعبو ريغ الل نيسمتلا اهب دصقن/ اهضعبو ةمجاوو ةيرورض نوكت

 دسج ةدام امهنال رمخلاو زبخلا ظحالت ىتلا يم ةجاوو ةبرورض يم لاف. برأملا
 نا ا ا 5 0

 ةقيقرلا رمخا ه ةرثكب دسفي دلتا حا رم فار نال قركت نأ ءابالا مت

 نق امرا 0 نكي
 لأ ملا قف رخام نإ د يشف مدع موحد بقلا ءان فانوشاخو
 اباملا كلذ نع مهابنف ٠ اهتااسف ىلع نوسدتبو ساكلا يف قرخلا ضعب نولسفب

 اراد ل تت 5 تلاد نسعد ابن ديما ىلاو رطل اعتق لموسم

 ءامدقلا نال هموي نبا اًثيدح ةمدقتلا زبخ نوكي نا ةبقين عمجو ةيلقسدلاو لسرلا
 عبطلا تخل وه اه ىلع نوسدقب اوناك مورلاو ربا هجو نم وه ام ىلع نوسد#» اوناك

 نوكي ناب باوصلاب اورما كلذلو ةبعص هتطاعم ريصت سيب اذا اذهو زبخلا بابل نم

 الهس هرعا ريصيل ايرط زيخلا
 هذه نم نوجان مهف ديدللا للاوق يف زوبخلا ناشربلا ىلع نوسدقي يذلا اما



 مس راي نانرقلا ف سدكشلاو للنا ةيلكأو ةيكألا

 سدقتا| نم علت ل نال ناك ماا فك. ناك او مهزاخ نال تابوعصلا

 ةديدلا رمل يف رهوجلا ريذتي ال ام قيتعلاو ثرداا زبخلا يف مولا مدعل هيلع
 عسل ناك عرسولا زلخ.نأ لا ىف زاثلا عويلا ىلا تش ١ ناو نملا نا ىلع ٠ ةقيتعلاو

 زبخ كلذكو مهسملا دسج ىلا زمر وه امم اهريغو ةايملا هيوم تار اريك

 اوس رمخلا هلثمو زبخ ةعضح وهف اجوز وا ادرفو اليلق وا اريثك ناك ءاوس نارلا

 هلك كلذ يف قرف الو رخ يف ءارهح وا ءارفص تناك

 ادشنو ا كانا ادع انضر ل اونستسا ءاذلا نأ دغ

 ثولاثلا . رس ىلا ازهر تاناشرب ثالث نغ .تيدلا 'رابكارسد»* ناو اير ةسدق اع

 نيذلا ةعبرالا لمجانالا باحصا ىلا ةراشثأ سلص لكش يف عبرا ىلع دحالا موير

 ضعب يفو ٠ ةرورضلا وعدت امهسحيش مايالا يقاب يف اماو ٠ هوعاذاو رسلا اذهب او

 يوسف سل نال عوفشملا ددعلا ىلع ناشيربلا نم درفملا ددعلا نوريؤب "ناكل

 اهسيركت دنع تملاطلا ددع اذكو ةدرفم ريفاونلا تاولص ةعيبلا تاثر دقو
 نم ساكلا فشانمل اًنوص ءارمخلا رمل ىلع ءارغصلا رمخلا ها رثار
 ةناشرلا نع لق اذكهو ٠ قشر نيسعتلا اهب داري اهعيمج هذه ١ ريغ٠ باضتخالا

 هللا ةمد ةراتخم ابنال صرقلا 0 ا فكلا رده ةرينتسم نوكت نا يي

 هكايصلا رثيعغكلت بز املا كش عت يتلا اماو ٠ رهاطلا هدسج ىلا 0

 لوسرلا ناو ريطفلا ىلع سدق 8 نا يف اًقباس انملكتت امي هب ةدناعلاو ريمخلاب
 ميذ دق ةناف ريطف مكنا اك اديدج اًنمحع اونوكتل قيتعلا ريمخلا مكنع املا » لاق

 ريطفب لب ثبخلاو ءوسلا ريم الو قيتعلا ريمخلاب ال اذا دمعتاف ٠ 32 |_.صف
 ١١ « قحلاو صرولخلا

 مهناف نمرالا كلذكو .ريمخلا ىلع نوسدقبو نوموا مهانكذ نيذلا كئلواو

 اماو ٠ دحاو زبخ ىلع سدق ميسا نا مهمتز ةدحاو ىلع الا نوسدقب الو نومرات

 م06 نطرال 0) ١



 نداثلا لصفلا وس مهن

 عبارلا يف هدسج سدق هنا درو دق ذا ميسملا لعف ام لك ظف# ناب مزتلن الف ني

 روض ةياربعلا ةفللاب ةيلعلا يف نودهص ليج ىلع ءاشعلا دعب نامسنن رمش نم رشع

 اهرعع ءارفص تناك اعر رث لعل عوبطم ريغ يرط ثردح ريطف لع المر ع ينثا

 ضاخا نأ نزح لع ابا طئرن نإ اكع نال. ىلا تاراشلا نم كلذ انيفو رهشأ, ةتس

 روس يطل 1 الا را ناجل ك5 لسا ا
 يف اهف لوانت دق نا اندجوف سئاكأ ضعب يف انرضح اننال ةجالا هيلا سمو

 افلا رشع ينثالا قوف اهريغ يفو سفن فال ننام دحاو موي

 بسح هعوفشم ال ددعلا درفم نابرقلا ربح نرك بوجوب نودناعب ةنقاعملاو

 بحا ةدرفم تبسلا موي تالكألا نا لاستي ثيح دوملتلا بانك يف دوهيلا ميلعت
 نع لوالا لصفلا يف يربعلا نبا مهنابرفم مثدض بنك انسحو . ةءوفشم اهنم هللا ىل

 باتككا يف رذ ام ىوس اًندسعت هل دج ملف مدقبأ يذلا ناشربلا ددعاما » الائاق نابرقلا
 رك ا تال تدل للا مول نسال اننا, انكم سوعتال كوالا

 باتككا يفو «٠ ةعبرالا ليجانالا ىلا ةراشا تانبخ عبرا دحالا مويو سدقالا ثولاثلا

 «سيدقتلل ةدحاو ةزبخ ىوسرخا انيس مهعم نولمحي ال نودقعي نيرذلا نا » لوقب يللا
 ءاضتقاو ةجاللا ردقب زبْلا نم سدّ نا بجي ةنا لوقن كلذ ىلع ءانو

 يسر سما كلذب انتأي مل ةنال عفشلا ىلا وا رولا ىلا هيف روظنم ريغ بعشلا ددع

 مم داسلا لصفلا

 لوقي ذا اهريخبتو نيبارقلا عمح يف

 يظعلا برا اا لحذ هب !هحح

 مردتملا ىجرتي يكك كلذو اًعراف همادق رهظي دحا ال ناب هللا ىمأ قيتعلا دهعلا يف
 ا 6 4 5 1 5 سد 1 "او
 مدع نك نأ هللأ ةعس يق ابراج 0 ا اضوع 000 م نا ا
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 25 اه ريختو نيبارقلا عمح يف

 0 ب هيلع اًراع همدقت دمي غراف وهو رارسالا ةمدخ ىلا ةحرفالا دارعالا يف
 ينغااب من فك » النا هةمعر مس ناك ةنحط رق 5 فعمسأ 0 سيدعلا ن

 0 ٌةَمدَق يذلا نابر كانو هم لواتتت تناو نابر م ل ةسئكلا لخدت نا

 هسفن نم لقاعلا لجرلا رديف » اًلئاق هعش ظعب ناك ةنوسه فقسا نيطسوغا رامو

 « مهنابرق يف ديغلا كرشي امدنع
 نيدصاق ناسا مهحصن ةحرفلا دايعالاو داحألا مايا نوجرْ# ةنهككا ناكر

 سعشلا ن م راخا نيسايشلا كحأ عمج ةمدقلا "3 روخاو زيخعا مع 2 سعشلا

 ةنيكلا نك ف٠ سادقلا ةمدقتل ةسكلا ىلا اد هم نودوعب 3 رمخلا عمجي رخآلاو

 مضاو وه (ك ةيمور اباب ىتح اضيا ةفقاسالا رئاس لب اذه نولعفي 9 نوجاتحلا

 سباب نا دعب مظعالا يئامورلا ربللا انهه » اهيف لاقي ثيح يئامورلا سادقلا ةيتر نم
 ند مم بكيبلغرألا وصي ةمدقتلا ةالص نوذحن# نولترملاو ةيربطلا بايثلا

 ناوعالاو ةماطبلا كح للا مي ريو ثاراقو فالح كاد لا نكت

 لوس ةيضف قاثلارملا يلو ردو ليال ساق لزاةبل نا لك اوس ذا
 نائراقلا هلم ضسا

 دس ىتلا ساككا يف اهغرفيو رمخلا ةمدقت مهنم نكايديشرالا ذخأ كلذكو »

 خرق ايام ملا لمت م . نيئراقلا كحال 4 لوكوملا ءانالا فا هغرفش تآلتما قمر يلئاسرلا

 عمج كلذ دعبو لوقلا د يمحو ريخلا نونم لكاس ءاشن ءاسنلا ناكم ىلا انه

 سامثلا عمو ليدنم يف اهعضيد مهنيدأرق 5 بعشلا ةيقب نم ةبونلا بحاص فقسالا

 وهام ا نم راتخف ىادشرالا أ د رم غارفلا دعبو ر مللحا هنروغعب ىذلا

 ىلع وسم وهو ايضا اباملا نا مث . قالا ْي املا رحدبو دئموب تعدشلا لرادتل قرورض

 ىلا اهيلسو ةءدخلا ىحاص ىلئاسرلا ةياثيلا رمح ةنينق هسفن نع مدقي ىسر 11

 ريخلا بصي قووارلا كلذ نمو ةضف نم نووارب رمذا نصي قح ن .كاديشرالا
 سامشلا هلمحم يذلا ءاملا نم 9 ضعبب اهجزمي مث ساكلا يف



 نسدايسلا لصفلا 5-5

 ةبوذلا بحاص نهاككاو حيذملا ىلا بهذيو ىس ركل نع اباملا موقي دكنيحو

 انك كراك ات رزلاو هانا هلا را سايشلا نم ناي رعلا دعا ةسلا كلذ ف

 رمخلا كلت نكايديشرالا جزع زيا هلل اباملا مدقي نيحو رمخلا نم هسفن اداملا همدق

 » مدقملا زبخلا كلاذ كنا نب يعمد سا

 مم يلامورلا يسرككلا ب حاص ناكح نيح ةيمور يف ةدرلا تناك اذكه

 1 ابطا ل ا ٠ ةحرافلا ةليلكلا دايعالا ُْ ل امها و نيسارقلا

 ثسمحب ايضا 0 0 عظع هده 0 أدع اك مهاباعر 2 ةنراواحاو همم انما

 نركراشد مهسفنا نيلتر 5 كَ ىح 112 اذ توه 0 م 4 كلارتشالا نكي

 نم م 1 0 رومأو ني أ نوفلكم مينا ئ نكلو اضن : |[ ةمدتتتللا 46 2

 ىلعو : هلا موقد الل منع هعدمدو ء ءاللا 0 ظَ مهوفلكو 5 ا ميدقتلا

 تاريخاو تاكرإلا مهيلع ضيفي هللا ناك مهتاين نسحو مهتانسح ردق
 1 ةمدعتلا 0 اللف سانكلاو ةنهكلاو 0 لا ذا

 نوف نر كفناطاوو 0 ةنهكلا نوليعل ضعنلا ىلع ةلماخلا ةداعلا هن 0

 ناءزلا هيضتقي ام سسح ىلع ارو أ راغ نومدَع . ساناوا تاراتغو اك الما ةدكلا

 نك : اذاو ساحل 0 نم نيبارقلا دعتلف » سوبليسأب يللا لو 0 00

 ا رتل كام 6 0 حرباد ال ىّتح ايلع هب عرإت 0 1

 » امدلا

 اه لك يوال طبس ينك نيبارقلا» روشعلا نم يلينارسالا ب هكيخلا نك اكو

 نوحات# | مه ةنيكلا ا كلل ني بجي ىرحالاب 0 هنأ نوداتمح اوناك

 دا وخو مهاباطخ ةرفغل رز 1 هدو برأ دسح ةمدخجب وا م 2 همأا

 ةيمارذالا يف ةعدبلا لوقت م

 |جحصمو رمح !ئصحصو |طيمنق روج اطدحقوم



 مول امري. و نيبارقلا عمج يف

 1 اة8سسحو هءامإو بماو | ختوسو | هبه نفمسحم

 اماو ٠ همدو برلا دسج ىلا ناليكست ناذللا ريخلاو زيكا ىهف نيبارقلا اما

 عرزلا ةروكسحأب وهف روكسلا اناو مانو وع مايغلا ةيكلا اهاطعت يبلا ىف روشعلا

 ترش فاقوالاك ةمحرا لاعفا مدمج عيمج مع 0 يعن تاودصلا 18 :- ةيكانلاو

 لست ءارقغال وا ةرويدلا وا ةنهكتلوا هللا :ت دبل مدي أم لك ناف ءروذنلاو ةاكزلاو

 ايندلا هذه يف ةثامو نيتسو نيثالث دحاولا نم هطوب هللأو ا اللا رفس يف 3

 ىدبالا دحلا ةرخآلا يفو

 مكف ةرا 0 0 يملي راكحالا ناك اذا

 مس . هن دقو ٠ فاعضالا لد لما ن تارا 7 وه يذلا هللا يطع 0

 راب ءام ةبرش هب نسحي ام ناكولو 00 رجا عيضي ال هنا اندهاعف ىلاعتو ةناححس

 هللا نال كيدي ةعنص لما ةديج نيعبو هتيطعك ىلعلا طعا » ٍيكملا لاق دقو

 لضفت دق اع هللا ىلع لجني نم نافذ رسال « فاعضا ةعبس كيزاحو كيفاكي

 نيبارقلا نا مث. يجي راع ْ 0 دع ةقيلت لاقامإ منع هب هيلع

 اسييلع مسيد اروي نه 571 عضيو لكما باب ىلا ساهثلا |. يثاب اهمج م قم

 نيبارق رق لق يذلا دبالا 4 بيجتلا يلظعلا مهلا » اللئاق سدقملا بيلصلا ةروص

 1 ناحس :كللدي ةارماو..« ماكرو مهروشعو مث روك د مترودنو نينمولا هديبع

 لها ىلا لوسيا تك يك بيطلا فرعلاك هسدق لكيم يف ليقت اناو اهب هللا
 ةيضوغ ةلودقم ةحسذرو ةمط دوا مكلتق نم هرم اوه أرق سش دورفأ خرم تال يبليف

 ”) « هللا ىدل

 مهروشعو ءابالا نيبارق لبق هلجالو هنبا باصب ىلاعتو ةناجن# يضر اكس هيلعو

 نيذلا اياطخلو بو'ذ رفذؤت تاقفدصأااو روشعااو مداقتااو نيبارقل) نا: هاهم ١(

 مث ابذلا نوءدقي

 ١م: يليق 0



 عباسل) ىلصفلا ارساعأا و

 نيبارقلا ةسطلا ةحئاراك تشي كلذك ءامسلا نم رانلا لسراف مه 2ايذو مهروذنر

 لس ةلئازلا ناعلا صضوعو هنأ كاسح سيدعت»و م أح هدمبع ةلالا هنزل اعدت يبهلا

 مداسحا 2 دا ةناحورلا هتاكربد مهكداسو ميلع را يح لازلنا راع ه4.ىزؤر مهن

 مهح رغب ةيئافلا ةايللا هذه دعبو ةئادلا ةحارلا أراا مهتاوم اما ةسادقلا مهسوفنو ةدابأكا

 ىنمزلا قزرلا ضوعو هوسيدق هب دوعوملا ءاجرلاب مهزيشب و رييغت هسع ال ىذلا ميعنلا ف

 دبالل ةعادلا ةاملعا مييطعي

 لوكي دأ ةيحيصأ) ِف اهدضوو نسارقل) 1-2 ِق

 نابر لمق يذلا برلا اها هباحؤه ص حو ه0

 د كفل 6 سما نسر اشو ناتو ؟نرارقلا نما "رج نادك

 8 5 راقولاو ةسلا لايكب نهاكك هراتخا ام مدَقب 1 ةكرسو ةمدقل يرورض

 امد ماكل ةننم هواتف يذلا ىلا تالا ساعثلا لمحي مث نيناوقلا يف لسرلا

 يذل 0 قيس ٍةاشك . هاذ مثثي و 8 وهو مدق » يبنلا ايعشا عم الثاق ىنعا

 هلل ةمدقو نتنثالا هند ةكسم 2-5 016 ةنو 4 نيدلا ماما |[ فاض 1

 بيلصلا ةروص هب مسي مث.« لا ةعقبلا يف لاه نابرق لبق يذلا مهللا ” الثا

 2 كدحم يسك براي اع يلا ىسوم عم لوشو اهدلع هعضي و ةيئيصأا ىلع

 ريغصلا روفانلاب هيطغلو « نيدبالا دب ١, ىلا كللع بيرل٠ كيدمد بر اب ةلضاف كلسدتم

 ؟) « ءاهبلا سيلو كلم دق برلا » دواد عم النا

 كر طتق) لوتبلا ءامحأا ىف ةيلك اهنا نبأ تيس (تر رومالا هذه تناك و

 لوقنف هيلا ريشت ام صون نا

 ١( زومزع (؟« ؟”: همم ابمشا 5:١



 عساه وس ةينمصلا يف 3 اهعضوو ثتينارقلا ةمدقت ِف

 ليئاربج ىلا ريشي ميذملا ىلا هلمحو نابرقلل ةسمامشلا سيئر رابتخا نا الرا
 اي ةراهطلا ةيلككا لوتبلا ىلا ةراشدلاب بالا هللا هلسرا يذلا ةكنالمللا سئر

 ىلا ريشي ههايشا نم نابرقلا بائتاو . نمسا هنبال امفر ثا هدنع ميهربا لسا

 ار ار نر رعت يح يا
 يف رهظا ىلاعت هللا نا ىلع لديل نيعلا هدس نابرتاا ذخا» نهاككا نا انأث

 عنص » ةئناق ةراشنلا تلبق نيح لوتبلا ةديسلا تدهش امكحلاعلل هتوق هنبا دست

 ابسساف لكتا قاخ اه يللا هتملك الا هنمع يأ بالا دعاس لهو ؟) « هدعاسب | رع

 يفر .50 « كنيس براي ينصلخ » الئثاق دراد بلطي ناك ام اناربلا ميج عنص
 ٠ ) « توما الف ةوقلا تعنص برلا نيمي ٠ يئتعفر برلا نيمي » لوقي رخآ عضوم

 ترشب ام ملاعلا نع هبا دسم يف يضر دق هللا نال رؤي ناررقلا نا اثلاث
 نيدلا سادلل مالسسلا ضرالا ىلعو العلا ُْف هلل دحلا » هلئاق هداليم موب ةكم الملا

 ه) « ةرسملا م

 أمعسا نال « ميذلا ىلا ةاشك قيس » نيلئاق ايعشا ةءوش نم هلع ًارقن اعبار

 ىعدي نا ىوسا 3 ءايبنالا عج نم رثكأ هتومو ىلاعت هداليم ةعيبلل فصر
 وهو ةاطقخلا نع ميذي ةنال مثذلا ىلا ةقوسملا ةاشلاب لّقمم اما» ٠ نييليجتالا سم

 لاق اك هللا لبق نم اصالخر ّ مهل ريصيو همدي مهرهطيل لا نم رب

 بلا مالا نع نيتسااو ا ةمارآلا يف يجورسلا

 هوب ههجو يجاألأو تربع ٠ اذسحو د تزرصدصو هز

 ماحح ادم. حزم ادعو | ١ هدصبو تيما اسحو

 سمس يللا سبل

 ١( ديشن 86:8٠ ٠( افول ١ :1١ه

 روءرزم (ح؟ ؟باةةةيروفزم (م ١١:١5
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 عباسل) لصفلا اسلم 5

 هباحهح امحم ا هجوم تكلا كم أ فطالما مم ]دم

 0 هبا |ذداح

 يذلا هللا لمح اذوه » ةعيبلل هرما رهظا نيح غباصلا انحوي ةنع لاق كلذلو

 تاكا 2 ىلع ردع ان سل » نا يلبجتالا انحو دهشو .0) ماعلا ةئيطخ عفر

 م١ 0 صاللخ لجال ميد يذلا لمحلا الا موتخ ةعبسإ موتنا

 اذكه ةنال اهايا اعفار هلل اهمدقيو هبديب ةناثربلا كسع نهاككا نا اسماخ

 لكبلا مَدَق أضنا اذكحهو . ىدالا عقرب مهني مهنيبارق ىلاعت هل نومدقب ٠ ءارالا تاك

 بيلصلا ىلع ناتطوسبم هادي و بالل ُةتاذ صاخلا
 انيديا نوعفار نحو اننيبارقو انتاواص مّدقنو هب هبشتن نا ةعيبلا انرمأتف هيلعو

 يذلا يذلا ليباه ءابآلا نيبارق لبق ام اننابرق لش نا ىلاعت ُهنم نيبلاط اننيعاو
 ةراربلاب نافوطلا نامز يف فرُشت يذلا حونو ٠ ربلاو نامالاب ءايلوالا ىلع لّضفَت
 ديعاوملاو ةكحرإلا يف حدتما يذلا ميهرباو ٠ رشبلا نمل اناث انا راصو ةكدبلاو
 ايلباو ٠ هللا ىلق يعدو ةومنلاو كلما يف مأظمت يذلا دوادو . ممالا ابا يعدو
 دراولا ةمرالاو . فعاضملا حورلا يذب, فّقلو ةريغلاو ةَّوينلاب هربخ عاذ يذلا
 اله ناف ٠ هللا تيب اهتبحو اهتريغ برلا حدم يتلا ليجنالا يف اهركحذ

 نضال ال ل ل ا
 هدا

 نم هللا نبا لوزن ىلا ناريشي اهتيطغتو ةينيصلا ىلع ةناشيبلا عضو نا كال

 بيلصلا ةروص مسرو .٠ سندلا نم ةيدبلا ميرم ركملا عدوتسم يف اندسج هسبلو ءامسلا

 مدقنأ امد توملا هي عسم 00 ل ل اس لا ع برقم اي ١(

 فورآلاب هديس ىنلا لثم اذهلو بئذ سف كورلا دوف ةسقلا مان اغا

 ه* ه ايؤر 0 مه ١: ائحوي (#



 اندسج سبل دنم انعاجوا ىل+د هاضرب هتاذ عضخا دق هنأ ينمت اهعضر ندل ام

 اضنا لاقو )١ « ينامص ذنم ءاقشلاو سأوإلا يف يلا » دواد ناسا ىلع هلوقك

 ؟) « نيح لك يدا يعجوو للزلا نم بيرق انا »

 لسرا برلا نال هدسح سيدقت نع اضيا لاقي ةملكلا كاسم نع هانلق امو

 ةسدق ام دعبو بآلا هلل ةمفرو هيديب اًديخ ذخا مث مضفلا هل ادعيل انحويو سرطب
 سوعدومم نال هند نع ضنا لاو ٠ ضارعالا رداسفللل نر ةءصقلا ْي و

 يف هانفدو ناتككاب هاثاو امهفاثكأ ىلع هالمحو سسملصلا ىلع نم هالزلا فسويو
 ميذلا ىلا قوسملا فررااكص اًثماص لاوحالا هذه عيمج يف حرب امو. ديدج ربق

 انا ريصيل ةيلزالا ةملككا دحاو مونقا يف دحتم وه ذا هعاضتال هاذ < ل ةيحلاكر

 ًاصالخو ان ارفغ هناسحا حلاورب هلك ملاعللو
 نيح انه امهدحا نيلماك نينابرق هلل مدقت ةعيباا نأ اومتز اسانأ نا ملعاو

 لطاب معزلا اذه نككو ٠ ىلاعت همدو هدسج سيدقت نيح رخآلاو رمخلاو زيخلا ةمدقت
 اهعاصن ىلاو ٠ ريش ال همدو برلا دسج يا ةدحاو يث ديدخلا دهعلا ةمدقت نال

 ٠ يشلاك هللا ةمدخجم رمدخاو زبؤسا صحت يككاهل دادمتسا لب ةلماك ةمدقت تسيل انه
 ةعيبلل فقوب وا هلل ردد يذلا

 سد ناك لب ساكتلا يف الاب رمخلا ميز ءدبلا ذنم نماكلا نكي ملف هيلعو

 صصات مل ةعيبلا اماو ٠ بعشلا همدقب امم نابرقلا راتخي اضيا وهو اذه لعفب ةسماعشلا

 مّدقتي ناب ترما لب ىونظلاو كوكسشلا ةلازال ةمات ةمدقت ساككا يف ام نوكي نا

 يف زبللا عضوي انا كلذكو ٠ هومدق نيذلل ةكربلا نمو هللا ةمدخس زرفي مث اّلوا زيا
 دهعلا يف نيبارقلا عيمج نال امهضعب نع نيلصفنم ساكلا يف رمخلاو ةينيصلا

 ىلرالا ةرانملا يف انححوا اك هتومو برلا دسج ةمدقتا مسر يم ديدلاو قبتعلا

 لع اقرم همدو سلصلا ىلع اًمّلعم ناك ىلاعت هوم ْ هدسسح نأ كو

 ١( :مهلالرومزع ١٠5١ !( ال رومزم :لم١



 نمأثل) لصفل) رجا اج

 فدر ةنصلا ف عضويد سّدقتإ هدسج نإ لات , ناس نهرا اذكه :ضرالا

 زبللا عضوي نا ضيا ةميبلا 2 اذكهو ٠ هتوا 0 00
 5 ةتشلل اًعبا ءاطم مسرلأ ٠ نوكب يح زخا يف رمخلاو عضوم يف داوملا دادعا نيح

 أعم ةقمضطساو مسرال ةقباطم نوكشل ةمدقتلا يا ةدعصلاب لعفد نت كلذكو ٠ برا تر

 مسر امنا ساككا يف ءاملا رملا ججزغ نيح.لوقن اننا ىمالا اذهل اًميدصتو
 ًاضيا لوقن زيخلا ذلان انيحو ٠ بيبا كنبا بنج نم اجرخ نيذللا ءاملاو مدلا

 نيعب لمأتي نف.٠.اتماص ناك رازيلا ماما فورخلا لثمو ميذلا ىلا ةاشلاك قيس

 ال طقف ةيقرتللا ةمدقتلل اًدادعتسا انهه نا اًقح فرت مالككا اذه يف ةريصبلا
 يل 0 دل دادتسالا اذه قراةح دلل انور ”ىح نما لبا ةنح ةمدقت

 ' 1 8 نا ا

 نماثلا لصفلا
 لوقت ذا كاكا ف ءاملأب رجلا نم ِ

 اعمح هم 1 | هع تأ

 ساكلا يف ءاملاب رخلا جزم ىلوتي هدحو ةسمامشلا سدنر ناك ةعيبلا ءادتبا يف
 ساكسعاا ذخابو ةسمامشلا سيئر يلا, ناك نابرقلا هلل مدن نهاككا ناك ام دنءو

 دئاق نال كلذو نابرقلا نيم نع اهعضير ءالاب اهجزم مث اورص رمخلا اهيف عضير

 يف يلصي مهلا ناك ام دنعو ٠ ءامو مد نم جرت برلا بنج نءط يذلا وه ةئالا
 نيذيملتلا لسرا كلذكو ٠ ساككا هديب الاماح هبوب | تنال هل نسر ةعئامسفلا

 نا ءانطا رع ال اق ا ق2 داما كاحا اماكيعز روخلاو مصمل | هل ادعبل

 ءام نيجاجالا اوالع

 م ا ل 1 تال كا ف هلا تراب اه اتماو رومالا ءذه لجالف



 اوناكس ةسسمامشلاف س اككا يف ءاملاب رنا حجبزم اماو ١ مشا ىلع هعيزوتر زل ةمدقت

 سعشلاو ةنهكلا نيب ءاطسو مه ةسمامشلا نال هادا ةيوسلا قارشعا,نوتسدو هنووت

 هذه ترقد ٠ تونهكلا برب بعشلا داحتا ىلع لدي ءاملاب مثلا جز نا

 نال لاب رذ للخ ثلذ نم لصحو نينمؤملا نيب قامشنالا عقو ىتح ةظوفحم ةداعلا

 ةجوزمع ريغ ار نوعضي نيرخاو رمخ نود ءام نناكلا ىف نولي ازاخا ضعبلا

 أعم رمخلاو ءاملا نولي نيررخاو رمخلا نم نولقبو ءاملا نم نورثك< نيرخاو ءاللب

 نأ 3 رمخلا لق ءاملا نوعضا نام>الا ضع اوناك اعرو ءاملل رمخلا يس نوف

 لجالف امئاد نارضحي الو نيئاغ نانوكي انكم اريثك ىئاسرلاو ةسمامشلا س
 نينمؤملا ىلع اهعزوبر ساكلا جزع نهاكل ا ناب ةعببلا عير اهريغو ثداوحا هذه

 اهعزوو ا_هسدقو ود ىلع اهعفرو ساوكا حز٠ ره كتنرتيكلا تر ميسا نا

 « مكلك اهنم اوبرشا اوذخ » الثاق ذيمالتلا ىلع

 . ةثردح نكس« رطخ وا كش لك لازال اولعذي نا ةنهكلا ىلع بجو اذكهف

 نيالا هبنج يف ةب رطب نءط برلا نال ةينيصلا نيم نع عضوت تناك انا ساككار
 ءامو مد مبرخ هلع بذل كلاذ نمو. ةامللا رقتسسمو مدلا عوبش دكلا وه كح

 مبذملا نيع نم لكلا نه جري ناك ءاملا نا » لايقزح رظن اك ملاعلا لك نمالذب

 عطقنت الو اهقاروا رثتنتال ةريثك راما تدنتو ناتبح جرو ضرالا هجو يسير
 ١١ « ءانشلل اهقارواو لكالل اهراما نوكست لب اهراثا

 نيم نع فارةاك هنمع نع نيكطاصلا م ةمايقلا موي هنا برلا دهش كلذكو

 ىثي نا سجي بنما كلذ ىلاف هءاعو .. جركل ١" ههحو دم ىلا مهلقتل يارا

 عضوت 0 0 ١ نآلا ىلاو ٠ ةنيفسلا 35 ىلا ةماطلال أعلا امك حاورالا ورهاطلا

 مسر يف لهسا هنال اهنقرش . عضو > اهضعب يو ٠ ةمئ :صلا نيع نع سئانكك ١ ضعب يف

 اهامجم ساككا يف رينا بصي نان هاكلا ديري ام دنعو .امهريغو ريؤتلاو كلا

 ا لا 0١



 نمأثلا لصفلا سوم

 لقا ةايلحاو صالخلا ساك » دواد عم الئاق نيعا ةهج ىلا 02 قفل فد

 هيلع مسريو سامشلا نم رمخلا قيربا لدانتي مث « يروذن هلل يفدأو وعدا برلا مسار
 كاك جر يذلا مدلا مسر رمخلا هذه نا » لوش ذا سيلصلا ةروص

 نيالاو بالا مساب صالنخلا 00 اككا هذه يف ُةَبصا ميسملا عوسي انديس بيبحلا
 بعشلا بواجي ثولاثاا ءامسأ نم دحاو 0 ل دبا ىلا سدقلا حورلاو

 نأ

 ةنم بصيو سامشلا نم ةلوانتيو بيلصلا ةروص اضيا ءاملا قيربا ىلع مسي مث

 كح م جا ىدلا كمل مسر ءاملا اذه كلذكو » لوس وهو اجزام رمثا قوف

 ملا « ساككا هذه يل ةجزما ميسم عرسي انديس بيبا كنبإ

 ةكتاسلا لع آصيو ا هيدس ساكلا لدحي مث

 عم الئات تالا هب يطغي مث » مث هربا ريغصلا روفانلا سايتلا رح هرب وب هلم اهعضي مث

 ةنوكسملا تتش دقل ٠ قطنتو ةزعلا برلا سبل ٠ ءاهبلا سيلو كلم دق برلا » دواد
 0 ا نلف

 2 الائاق رارسالا لك هب يطغي مث هرخبيا ساعشلا وحن ريكلا روفانلا هجوي ايا
 38 » ا مو دمحم هلاممي تاوامسلا تطغت » ى

 سار ١ يف ناجزت# ءاملاو رمثللا نا ماس م دق ام تنك 0 1

 برلا بلج نم 3 نيذللا ءاملاو مدلل 8

 وهد برلا بنج نم جر يذلا املا لجال ةايلا ساك ساككا يبتس الوا
 ٠ نيدنامورلل نو موب 51 حررلاب اناحاو انااطخ ضحر يذلا دايعلا ٠ ال مسر

 مارد ل1 لولا نسر لوقكا نيثلا ملا جال ؛ضالاللا نياك ضيا اهيكسأو
 ع ال لم مذ سك مالا لإ لطابلا مكفرصت نم!بهذلا وا ةضفلا نم دسم
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 55-5 ساكلا يف ءاملاب رمدملا جزم يف

 ةداملا نم القتنبو برلا ةمسإ اميل بيلصلا ةروص ءاملاو رمخلا ىلع مري اناث
 لير 5 ١| ةمدخ ىلاو ةمملا يلا لل ةاملا ةعدملا

 00 ه«بتيمعب ءاملاو ريخلا يكسيو هلامثي ساككا كلسع نهاككا نا اًنلاث

 هللا نم يتلا ريعصلا ةئس ىلا ءاضعالا ةنسو هتوهال ىلا برلا توسان عوضخ

 ةدوص اهب مسريو جبذملا ىلع اهعضيو نيتنثالا هيدي يف يو ساككاب دوعب ابار
 هاضرب ةرْغا ىلا 2 دما ملاعلا ىلا توملا لخدا هنا اك لرالا مدآ نا بيلصلا

 مدلا قرهاو بيلصلا ىلع هيدي طسب هبا ةئئشمو هاضرب يلاثلا مدآو هتجوز ةرسمو

 . كالهلا نم مهصالخو رشدلا ةايح لجال بيلصلا عجب ذم ىلسع هبنج نم ءاملاو

 ةمدقت عم اهمدشر ةنطاملاو ةرهاظلا هساوح عضخي نا نهاكلا ىلع بجي اذحه ه

 نايرقلا

 ملا نييذللا دحلاو ءاهلا امسر رارسالا هب يطغي مث روفانلا نهاككا رج ا

 فرعلاك هلل ةحيبذو 0 رق اود ةسفن لذ هنا مهغل روخجلاب ٠ برلا دس> امه

 رتقسب اذهو كردت الو صمت ال ىرارارسا ن 0 ءاطغلاب و ٠ بطلا

 دقق ا اها. دم ىف مسك دك نع ار م ميوراككا

 يب راككا نم سدقا يم يتلا لوتبلا عدوتسم يف ملاعلا نع دما بل تف

 سعشلا نم ىهعبأو فرشاو
 نوكسي ءدبلا يف اوناك ءابالا نا لوقنف ءاملاو رمخلا ةاقو عجبزملا ةيفكص اماو

 نا نيكحست* ءاملا هلثمو بيلصلا ةرودب تاعفد ثلث ساككا يف ءاملاو رمخلا

 مفلا يبهذلا انحوي ريفاون يف رروكصذم وه اك أعم ءاملاو رمخلا بص ميمسلا

 حررلا ماهل دعب ايف اوبتر مهنكك متي يعارلا ىتمو سوي وفير غو. سريتاطسمار
 تناكااذا اهنالو سددقتلل ةيرورض رمقلا نال رمخلا نم لقا نوكي ءاملا نا سدقلا

 ةرثكب اهدسفي نا ءايلل نكمل الأ نم لقا تناكو ةتيقر
 ليلقو هب قصتللا فيعضلا انعبط لثمي ءاملاو برلا دسج انل لّثَت رمخلا نال مث



 ا , © ٠

 ءاملا نم رثكا رمت نوكت نا بجو اذبلف نوراتخلا مث ام

 نيهمسنو رد ةنام ناو مهتم اسم دل ُْف اومأتلا سلا ءابآلا نيه

 يل لعجت نا زوجيال رشع عساتلا نوناقلا يف اولاتف ثاثلا نوكسس#: ناب ءاملا ا
 نا بحي لب هننج نم اَعم اجرخ اهفيلك نال كلذك ءاملا الو هدحو رمخلا ساكلا
 ريقللا سعشلا نم لضفاو اًفرش مظعا برلا مد نال ءام ثاثلاو ار ناثلثلا نوكي

 املا للا

 0( رماتلا ناك اوعدلل هاك لاسعلا نبا يصوب 1 ل

 00 زواحمد ا | ينعا 7 ليل فيلما ره ءامل كوكل فا سويلمساب سيدقلا

 هنأ ىلع رمخا عال نكملف ة ةقشر د6 لذا كا رمخلا يا حا لا ع

 اطلت فدعا فا كب ل ليكن وز تار, اكللذ روع نأ كارلا ند
 اكلت عازل اذ را ااه دللف ءاملا تركك ناين اسئرؤلف يف :اوعتجا نيذلا ةانآلا
 ىلع تاطقن ثلث ءالا نم كيو لدعالاو ٌدسألا وهو اولَّوع هياعوأ توهاللا ءايلغ
 ميناقألا كيدلتلا كلف

 مساتلا لصفلا

 (اجرقي ىلا ةيقثلا يبارقلا :١ هحزهو ا و ٠

 نع ريمص مب ذم ىلع وا ةنازللا يف دّمصت رارسالا تناك ةعيبلا ادتبم يف
 هللا ءاش نا ةسداسلا ةرانملا يف ماكشن فوس امكاًرس ريصي كلذ ناكر لامثلا ةهج
 ةناؤنلا ىلا مهذب سدقلا تنب لخدي نا دعب ةنبيكلأ سيئر نا لوقنف انه اما

 عوعملا نودقوي و سادقلا لخدم نولتري ةسمامشلا نرك لاح كانه رارسالا دّمصيو
 سباب ثيح يسمركساا ىلع سلج* جري نارسالا نك مع ىتمو ٠ ةدئاملا ىلع



 ٠١+ بعشلاو ةنيكاو رارسالا ريخبت يف

 اهتحن تفعل ىلوالا ةجردلا ىلا هاوصو ىداو ميدملا ىلا مداسصتو 1 باد

 رهاطلا كذم ىلا مدقتلا نسم يبلع نا كلأسا هللا » الثا ةالصلاب راحيو

 ايوعح افاد اناث ةالا ةدنام ماما دودو ةجردلا ىلا دعصت مس عل

 ( ةرخبلا ) ةيروطاملا ذخابو بعشلا رفغتسي مث. ( كلتمعن ةراكب اناو ) وم .١ هحمبلو

 ( ميسا اواات١ بهجت هل. لوب وهو بعشلاو ةنيككاو ةدئاملا رف

 دعب هنال ىلزالا ةملككا دس ىلا زءر حرشلا مدقت 5 يمه ابلك رومالا هذه

 انتي رششب باث ساو انتراّدح ةب رغ ىلا هسفنب وه ردحلا ةفات عاوناب انبناف قيس ام

 دمعلا يفو ٠ ىضرلا نابرق بالا هلل انع ةسفن مدق مث رهاطلا عدوتسملا كلاذ يف

 ناب ىسوم هللا ىصا ام سسح هريغ ىلع روكتلاو متذم ىلع مدقبإ نال نا قبلا

 هباحصا رظن ةيقين يف لوالا عمجلا متحا الو . روما رخالاو ةعيئذلل امهدحا نيتذم مي

 سدتلا حورلا مهمحلا امسجب اننسو دعاوق اهل اوعضوو ةيّيمملا ةنابدلا روما عيمج 0

 لطاو رانككا رين 0 لازا هلا ناكح دقو نارذغلا ةحاملا ةمدقتلا نأش اولمأتو

 مصذمو ةجحاذلا حتذم نار . ةسدق يلكك١ هدسج بي رقتب مثءاو سومانلا تايلست
 كلذ اناطعءا ناو ملاعلل ءادف بيلصلا ةمشخ ىلع ىلاعت هتوم ىلا اهات انج روخلا

 هنعش نع ةيدف رسلا يف ةمدقنل هنمعب دسحلا

 نابرقلا هياع مدقي ريغال دحاو ميذم لكاسملا يف ماي ناب اورءا دتف هيلعر

 تدب يف اهتدمص يا ةمدقتلا دادعا ريصب ناب اورما نامزلا كلذ نمو ٠اعم رولا

 نيملا كلذ نم قرشلا لها ذخاف ةنازنلا يف اهدادعا نم الدب مي ذما ىلع سدقلا

 ليحنالا ةءارق دعبف نيتاللا اماو سادقلا لوا:يف زارسإلا نودع

 ام نا ريغ ٠ نيتذم نوبصني نالا ىلاو ةعدقلا ةداعلا ىلع اوتنش دّمف مورلا اماو

 نايرتلاو ميذملا وهو دحاو ميسملا نال . ىلرالاو ردجالا وه اًديدج ءابالا هب ىذق

 ةسفن لذب ةنا » سسلصلا ميذم ىلع ىلاعت هتمدقت يف لوق, لوسرلا نا اكو روخبااو



 عساتلا لصفلا < هاوس

 ثيح رسلا يف هدسج مدقب نا بجاو كلذكحص «١١ ةّيضرم ةحئار انابرق ادلجال
 ران مارطضاو هعوضخ مظعمو هتدارا لاب ىلاعت هتوم نا مهفنل اًضإ رولا مدقن

 ضيفك ماعلا ىلع همعن ضافا هتمئار بآلا قشنتسا الو لماككا دوقولاكى حنضا هتبحم
 ةعسبلا يف رولا ناخد

 رغس يف 5ذ ا ًاًفيط نوكسضل ةسماهشلاو ةنهكلا ىدبا ىلع روخجلا مدقي افاو

 هنومدقو م دا هنم نوذخا. اوناك نوراه يف نا وهو ل ناب رق نع رامحالا

 خويشلا ىأر » هنا انحوي لوقي كاذكحو . برا ةحئار رشنل كد نابللا» نهدلا عم
 5) « نيسسدعلا تاولص وه يذلا رولا نومدقب لما شرع ماما نيذدلا

 ناك اذا ةنهكلأ سئر دب ىلع 00 دق نا تت ةمفا نال اما
 هللا .نا» لوسرلا بك اك ةلوبقم مهيارقو بعشلا روذن نوكتل اللوا 5

 مكسر ز 0 ثتودلل ازاخو ًاعرز عرازلا قزري يذلاو لاهتملا يطعملا ب

 ىني م ءاذ» لكك ءيش لك يف اونغتستا ٠ ب لالغ ديزيو 0
 مدقملا هبعش روف لبقيل هللا ىلا ةنهككا لسوتت كلذ هبش ىلعو ١ « هلل ركشلا انب

 2 يضرملا نوراه روج و لسملا سار ىلع مهر ثا فا إف يك ميديا ىلع هل

 زجرلا تقو
 ليد 0 وردا ترص ناتخإلا ميلظع قدتعلا دهعلا ف ناحح اك اناث

 ىلعو سدقلا تاودا ىلع ةشريف ل4 ا مد ذخاب مث بعشلاو ةبقلا 3 سادقالا
 يف ةنهكلا سئر رج نأ ةعببلا تعضو كلذكسح ٠ ريبطالاو ةرئغملا ثعشلا لك

 ديدملا دبعلا مد 0 هرخآ يفو سعشلاو ةنهككاو سدقلا تاودا سادقلا لوا

 هتوم يو مداليم ْف برا لا مهغنل سدملا 20 نبا عب إع هب رودنو

 يبناا ايخالم ناسل ىلع ب ا متي اذهب ٠ رشبل ايا لك رع ةعلستلا ضاق

 ل ا #0 :86 سطت ١(

 ياللا نس و



 ا بمشلاو ةنهكلاو رارسالا ربذإت يف

 ١١ « نيسارقلا يمال برت ةركجالا 0( و لك يف 0

 هللا م ىلا مهوعدي بعشلا نيبارق مدسقب نأ دعت ةثيكلاا شنو نأ: انلأت

 يذلا كرانو هل روعسلو 0 مله“ ءانصلخم هلل لتزو برا دج مله » الثا هدو

 انملع سمي كلذلو اناباطخ رفشلل لب ىدس هذيل همد اناطعا ام برلا نال « انعنص
 هيدي ىلع اًزبخ ذخا » هنا بوتكم ره امك ركشلاو ميئاستلاب ةماما فقن نا

 كلذ دعبو نيبارقلا هلل مدقن نا ةعيبلا ترءا اذهلو « هركشو بألا ىلا هينيع مفرو

 ئيستلا هذه نيلئاق نيش رف بعشلا مسقني و روجلاو للطلا ميدقت ىلا بعشلا وعدن

 نيسدقلا تاواص وه ىذلا روج او نابرقلا 2 ١ ينلا

 .ىفاكسصنا دعاصتم روخيلا ناخدو ليترتلا» ليلهتلاب ةويسلا هزم مسا
 ةناتن همدب ضحرو هدسج انا كرت ةنال ةصاخو الع هب لضفت اع لاسلم 7

 ةئادلا ةايللاب اهمركأو اياطقلا ةرفغ هتعم ىلع معناو دوهيلا هابشا لطباو رانكلا
 نايلسو يبنلا دواد نع مانالا رفس يف ركذ دق امم ةعيبلا اهتملست دق ءايشالا هذهو

 هيدي نيب هب هتمعن تضاف ام هل مدق لكس ملا يندب نأ مار نيح دواد نا ٠ هنا

 كيعُش هيسنك ١ امو ءايشالا هذه تمدق يبق 3 لومي ناكو هنعش يدباو
 هذه ظفحا بوعي و قحتاو يهرب انثابا هلا مهللا ٠ حرفب انهه ةمدشب مويلا ىلا

 ندي تان م لال ذم بلق يف يتلا ةنسملا راكنالا
 اورْخو سعشلا لك هللا كراش هركراس نأ سعشلا سما هالات لل 5 هاف اخو
 هلا لذكر لكلا ناك نك ١ اذ نات عنص كلذكو . هتءظع ماما نيدجاس
 جئايذلاب برلا نودجي اوناكو سعشلا ةيقبو نييواللاو ةنهكك١ رئاس عمش برأا توبات

 تبا التماو ةباضلا مهتلشغ ىتح ةيلاعلا تاوصالاو ناكلالا تالآو 0-7

 امهضارعا يف لمحت نييذللا رمت او زيا دمصن نيح نحن كلذك٠ برلا دوت نم هلك

 نووختلا هلل عفز نا انيلع بي # . سدقملا توباتلاو لكلا يف لجي او نبا

 ١( ىتالم ١12١



 عساتلا لصفلا ه٠ +

 د#أو حورلا رمكحص كلذ ىلع رجل رولا رطع 2 هلا تاوصالاو ليلهتلاو

 دحلا هللو ٠ لازذ اهبش ناك يذلا ناملس لكمه تشغ ىتاا ةيايضلا نم لضفا يرابلا

 ديالا ىلا

 ةوينلل |

 ةرابطلاب سدقملا ميذملا ماما نهاككا دادعتسا نأ اركحذ ام يراقلا مب

 ةريثكلا جرسلا تاذ ةئيضملا ةرانلاكو ه ةيهلالا لث اضفلا ةيقبو ناعالاو عضاوتلاو

 اونوكو ةدقوم مكحر سي 531كم مراقحا كل « برلا لوقك ةئاتخلا راونالاو

 ١١ 4 سرعلا ن 5 كَ قم مهديس نورظتني لاجر لثم

 اليحتسيل و اكرايتيل اّلا ميذملا ىلع نادمصت يا نامّدعي ال رمذلاو زيا نا كلذكر
 مالظلا يف نيسلاحت 0 ماعلا ىلا يذلا رونلا وه يذلا برلا مدو دسج ىلا
 راص رمخلاو زبْللا ةمدقتبو لئاضفلا ءانتقا قداصيكلم مظعالا ربما نا او

 ةمدقتب و لث اضفلا سبلب ييسلا نهاككا اذكه ةعيبطلا ليج يف ملاعلا لكك ةرانم

 لكحوا ا لا راوناو هد دش تا ةراثم ريصي مي دملا ىلع رمخاو زدخلا

 اومدغقتو اسما اهابا 0 فلا ١ تدل ات 000 اوعزتمل هنيأ هس نم

 9 داهدل) هدد لويقل مص ةمدن للحو 5 هدضم حين اصع برأا ةدنام كا

 ما ا



 تسماخلا ةراخلا

َ 

 رارسالا مهلجا نم مده نيذلا 2

 ١١ « دسملا يف ىلحت ىذاا ىوقتلا رس يظع » لوسرلا لاق

 ةلاقملا ةحتاف

 نمالا اذكه هلاعفا قبيسي ءىش لك دوجوو ءانبلا مدقتب ساسالا نا اك
 يف البق مالككا انيفوتسا اننا ايكف ميسملا ةايح راكذت وه يذلا سادقلا ةنر يف

 لوتبلا ميرم ءاشحا يف ىلاعت هدسجتل مسر هنا نينيبم يذملا قوف رارسالا دعص حرش

 ميسا ديسلا روهظ حاضيا يف مالككا طسن نا نآلا انيلع سم اذكه ةرهاطلا

 مدقت نيذلا راكذت يف مث نيعمجا مهلك سانلا نضالغ لعمال هيلعتو هريشدتو ماعلا ف

 لوقنف رارسالا مهلجا نم

 فيج هنا » ةنع لاقو يلا امعشا مدقت دقق دسمطاب ماعلا يف برلا روهظ اما

 ىسوا ةئلعأ كلذلو « نيناروالا لوّدع هكاردا نع زوو نيفصاولا فصو نوفي

 قرتحت ال يو دقوتت تناك يتلا ةقيلعلا طسو نم ران بيحل يف ءاينالا لوا
 قرشملا بكوككا يف ماءلبلو نيبارقلا نيب زئالا ريدملا حابصللا يف ءابآلا يبا ٍيعرالر

 مب رسل ةعمس تاذ ةرانملا 2 سومانلا ةنهكلو ءايسلا 2

 سوب روهل رغ لاق ١ نامزلا ف يي بصنت نا هللا رما ىلا ةرانملا كاك 0 اذامو

 هتوهال رون ةيرشنلا ةعيبطلا يف قرشا يذلا رشدلا صلخم يم ةرانملا كلت نا ريكا

 رس ضواوست ١



 رارعسالا ىهذدعن مهاحا نم نيذل) قف ل

 لاق دقو هيف سلاج وه يذلا مالظلا ةف انكم يلماخل نياعي هرونبو ملاعلل ةرانم ريصيل
 ديحو دم هد ا دقو اذبف را ةماظلا يف ءاضا روثلا » نا ليجالا انحوب

 101 بالا نم

 ىلاعت هدسجت يف ترهظ يتلا ناوعلا عبس يهف جرسلا ةعبس اماو

 يرشب عدز ريغ نم هب تلبح هما برم نا ىلوالا

 دسماو 0 الا 0 ةناثلا

 ل ادي كل امتقلخ هاا يف هسفن نا ةثلاثلا

 ةمكسملاو ملعلاب الاح تلمتتكا اهنا ةعبارلا
 دحاو مونقا يف توههاللاو دسملاب الاح تدحنا اهنا ةسماخلا

 كلا ىف نيستا خمر لصنا تردهاللا تدهاش ذاعجلا لاح ابنا ةسدانلا

 ة .ظعم رسلا اذه راوناو . ةقا مالا مااا نم عبرخ هنا ةعباسلا

 5) «دسحلا يف ىلت يذلا وعلا نكن مع 0 ا

 تالط عبس 1 00 "لل ادد عبسلا فاجلا حاله دلع لعو

 رك يا ةباسملا ” ةكئالمل ةحبست ؟١ ةالصلا ١
 نيرذلا تاومالاو ءايحالا لجا نم ىلطلا ” هيسيدقو هتدلاوو صاخلا راكذن 5

 تاذ ةرادللك هتدالو راكذت موي صاخلا ديسلل اهمدقن هذهو ٠ سادقلا مهلجال مدت

 حرسلا ةعبس
 1 نيذلا ةرفكااو دوهدلا نم ةريثك عب 2 ممل 0 دض تاغ اكو

 نم نيداثكا ظوتسو ماس وكب » هنا ل ا اي علا 4
 ضعبلاف نيئمؤملا ريغو ةقطارحلا نم ريثك ةرانلا هذه بصان اذكه 59 « ليئارسا

 ةمدقت اوتقم نورخاو ٠ نيسيدقلا ةعافش اوَداَض نورناو . هلل ةالصلا ةماقا نع اوهن مهنم

 ءامحالا ءاعد نم نود.قتسي ال ىلوأا نا اومعز نورخاو ٠ ءامحالل ةسلطلاو نابرقلا

 مسي:د» اقول (م اة سوااوبت ١: «١٠ 7 ١ انحوب ١(



 ةو ةسماخلا ةرانما

 ناخدلاك اولوكصاو اوداش ةنودبدو اهكح برلا دسح مه راص ءالؤه نكل مهسارقر

 ل عولط دنع مالظلاكو ميِرلا ماما

 لجالو . دبالا ىلا رثعت ناو رثعت ملف ةرانملا هذه اه صتخل ىتلا هللا ةعب اماو
 يدقت نع ملكتن لوالا يف ٠ حورش ةثالث اهل عضن يراقلا مهفو ةترلا نابب
 مضون يلاشا نر ملاعلا يف رهظ يذلا هللا نبال روخيلاو ييبسللاو باطلا

 راكذت نع نهربن ثااثلا يفو . هيسيدقو هتدلاو راكذت مث هريمادت رئاسو هتيلوفط راكذت

 مهلجال رارسالا مدقت نيذلا تاومالاد ءايحالا



 لورا حرشما

 ا دسوتم ملاعلا يف رهظ يذلا هللا نبال روخبلاو حييستلاو باطلا مده: يف

 .ىعصمح لمؤ هه يغو تاملطلا هذه ةءارق ُُف لوالا لصفلا

 تاولصلا 0 ءادتا يف لمهمحو يىحاو | هج ا ىم مصو

 اسحه عه. نيلئاق بيلصلا مسو ثولاثلا ةحست يف ىفاثلا لصفلا

 ا احال 1
 حح !هعأ نيلئاق ةاوقم نوكشل ةالصلا طورش يف كثلاثلا لصفلا

 هر اة رحت اك ةداضلا طورخ فاى عبارلا لصفاا

 لا رك ةععلا نينا ةكفاللا ةحبشت ن7" نساللا لصفلا

 محلا اخو نى مج لْوَدْنا ذا نارثغلا ةالص يف سداسلا لصفلا

 20 اب اا ااا مم #



 ه6 تابلطلا ةءار يف

 لوالا لصفملا

 تايلطلا هذه ةءارق يف

 ايصححو ىحأ . |وبج مجهم رص ٠ عمن أامؤدم

 تاقايسأا ْف يذلا انأباو هللا سرودقو نول

 ءادتا يف الئاق ةتوص مفري سادقلا نم لوالا ءزهلا حاتتفا نيح نهاككا نا

 زمصفحو ىذا . |وةنج ةفيرق ٠ يععتخ أامووهق تاواصلا عي

 أمدح ه أْطحإل مسح هه الئاق بيلصلا ةروص هسفن ىلع مسري مث

 مو : نوال ا مالجفل ا رانج هكا فدضن هرعت فاك مناقل حا

 يف هلل اهمدقن يتلا تاولصلا عيمح ءدب يف ضيا لمعتست لب ماقملا اذهب صتخت ال ةرلا
 اهل يف اهنع ماكةلسو سيشل ججراخر ةسنكلا

 كرست اممزاغم نهاح مهفمل ر اصتخاب ةدرلا هذه مرسال آلا أماو

 دقو ٠ انمحر ا بر ا اهراسفت ةينانوب ةظفل يف 0 00 ملعا٠ا

 قافتالا لص# اهريغو ىلابرسلا نم ا ىلاراعلا نم رلم حبه يلانويلا

 ةحلا رس وه 1 اك اهسوةط فالتخلا ىلع سئاككا لك نيب

 نامالا دالوا عيمج نيد داحلالاو

 هلل ةيضرع ةملطلا هش نال تاولصلا 0 ئىدامم يف هذا نم ةمحرلا بللطت اغاو

 وفعلا نيملاط هماا ادعجرو ةمومدملا ىلرالا انتريس انكرت دق اناري اهمحو انل ةدمفمر

 مظعمب اننضتحيو نونللا بالاك هيعارذ انل متثيو ةواسقلا ةدش انع ليزي ةفأرلاد
6١ 



 لوالا لصفل) د١٠
 لح سال

 هلأسن ام لكب حورلا ةعسب انيلع معنيو انبراح رهو برامتلا انع درطيو ةحلا

 لمت يتلا ةمحرلا نع ةسدقملا تكلا ارب امكانل ةديفمو هل ةيضرم انتالط نوكتف
 هتعاط ىلا اوعجرو اوبات نيح مهريغو ىونن لهاو ليئارسا بعش اهب

 ىمعا دولوملا همكآلا كلذ هيلا مدقت امل ةنا الائاق رهاطلا ليجنالا دهش دقو

 نبا اب » نيخراص ةلهالا سورر يف نوما هيرتعب يذلا لجرلاو صربالاو ةيناعنككاو

 سمن حامراو ةلوهدسب مهؤس مهو الاع مهيلع نحن « انمحرا دواد

 تاااطلا لكى اللا نمدن ناز ةنارضنلا ادب ذثم ةسدمملا علا ترم: اذهلف

 يعم امؤهه نيلئاق ة>رلا بلط ىلع بترلا يقابو تارودلاو

 0 1 ار ا ار سم السا ى ملا ا كيذلا اان رك انو

 نا اب » نيلئاق مهعبج اوقفتا مهدالب يف ةلمعتسم ريغ ةظنللا هذه نأ لوالا نوال
 قرشلا يحاون يفو يلوسرلا يسرككا يف ةيراج | ةدفلإو ةايشللا ةذاملا نه

 ,ىعمن امؤ هه قوشلا ةراحو بلقلا قاحتلاب نوخيرصي مهنا يثو ايلاطيا دالبو
 لاقتف انسئانك ميم يف هللا نوعب ةسدقملا ةداعلا كلت اضيا يرش نا نحن انيضترا

 : اضا سادقلاو ءاسملاو 2 ةالص يف

 يف اهنولوقي ةينابرسلا ةتترلا يف ةنهككأ نا ملعاف يمه ثرح نم ةظفللا هذه اما

 هكنوعم نوددبو ربذلا عوبش نبأ نال ةزلتضلا ىلا ينف بعشلا اماو ةحلخلا لوا

 ةعارضلا فك1 هللا ىلا عفري نا نماككا ديري نيح كلذلو اًثيش عيطتسن نا نأ ةانضعو

 ًامضرم مهفوقو نوكي يك ةجرلا بلط الوا مهملعي هيعشو وه هيلا جاتجي ال املط

 نحن يا . فمع امؤدم بدم ةبلطلا ساادع يسخلا لزم تدفع

 ثالث اثاقواو ةدحاو ةرم اًنامحا ةظفللا هذه لاقتو ١ انلجال ةملط ام نولباقو نوضار
 هللا ىلا اهعافترا دارا نوكت ةدعاو ةرم لاقت ايش ٠ نيترم ةئواو 'تارم

 دارملا ناك نيترم تليق ىتمو ٠ ةثالثلا يناقالا نم دحاد ىلا وا ةعيبطلاب دحاولا



 ه1 تايلطلا ةءارق يف

 ةدابزلا لب ال دحاو وه ىممالا هعبط نا ةلالدلاو دسمتلا نبالا ىلا بلطلا هيجوت

 همجوت دارما نوكي تارم ثالث لاقت انيحو ٠ هدعبو دسمتلا لق ناصقنلاالو

 ناقا ةثالثلا ىلا بلطل
 تاولص نا وه روفانلا تاولصو تاعاسلا تاولص نيب قرفلا نأ ملعاو

 امك « اندضعاو انمحرا موحرلا برلا اهيا » يثو ا هذه اًئاد امدقتت تاعاسلا
 روفانلا تاولص اماو ٠ بورغلا ةالسص حرش يف كا لغملا سبا هني

 اانعم ناك ناو ناتبلطلا ناتاهو. قمح ةملك ىوس اسدقتب الف

 تاولص يف تالا نال ىزالا ضوع ةدهحاو لمعتمل نا ةعببلا 3 كات / انيناو

 اك ةيطخلا ا ارسأ مه نيبذاا نيمرخاك هبعُس لجالو هلجال بلطلا عفري تاعاسلا

 يف اديضو روض موك نم: تحرخ يتلا ةيناعنكل ا ةارمالا ع يبيجالا تم دوش

 نيب ترخ هيلا تاصو الو ةملكب اهي مو « دواد نبا اب ينمحرا » ةخراص براا رثا

 ىقليو نينبلا زبخ ذخوي نا اًتسح سيل » النا اهباجاف < بر اي ينتغأ » ةناق هيدي
 اهمحر اهتناماو اهعوضخ عمس نا الو راّقككا نيب نم ناك اهجورخ نال ١١ « بالكك
 نا مكبا حور هب ناك يذلا كلذ نع ريشبلا سقرم رخل
 زك نعأف بر أب تو ىلا » الَئاق هوبا خِرص ىت> يدرلا حورلا ةنم 01 أم عوس)

 "0 « يفي
 نأ'تاواصلا لوا يل اوبلط نا انتل ةيسينلا تو ةلاثقال لرثلا كهوف

 نس ناطيشلا درطي كادر اا نم ضعبو مهدضعيو برلا مهمحري
 ناطشلا ا ةءطخلا هن دوبع 2 سن ا ضعب عمجلا نيس نوح دق هن ال مه 15

 مثالا نم *:يربو ةمعنلا يف لماكو ه نما اهرضأ# نا قيلب الف روفانلا تاو 0

 « نولماككا نودمعملا اهيا اوبرتقاو نوعماسلا اهيا مالسلاب اوضما » سامشلا لوقي اك

 مس: سقرمع (؟ مك
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 نيطيختلاو ةيئاعنككا خارص هللا ىلا اوخرسي نا ةنهكك ١ ىلع سالف كلذ ىلع ةانبو

 دج قا ننغو ةمر سعشللو مه نوباطت ءانالا ةلادب لب ةلهالا سور يف

 اهب اندقتفا يذلا انلا ةحر ءاشحاب » نهاككا ايركز لوةكح بدبحلا هنبا مدو

 ةلظفلب اهادا هللا لأسن ءالعلا نم ةقرشملا ةمحرلا: هذهو ١١ ٠ « ءالعلا نم قرشملا

 ةغللا باىعصال رهاظ وه ام لثم ةظفللا هذه ىنعم 00 مع ماده

 روفانلا تاواصب هملطن ىذلا برلا دسح كلذكح اهنع ءابرغلا نع يفخر ةنانودلا

 هال نكسة تدلل 0 انذاك را
 تاولصلا يف عورشلا لبق بيلصلا ةروص انسفنا ىلع مسزن نا ءابآلا ىمأ اذه

 ىلا سدعلا 0 ناالاو بالل دحلا »نيلث اق ةعيبلا مدخ يابو سادقلا ءازؤجاو

 نيش متامع را متبرش وا ماكحأ اذاف ” لوسرلا 0 انلاعفأ لك تركت

 اخد باطلا 8 هجر عسا طاع هدر دس رد 20.4 هنأ دج ء يد لك اولمعاف

 50 كام را أ تركخ نالوا اولطانر» دانت تر نر
 لضم انيرق مث انبولق لكب الوا هللا تى نا » انرما رخآ عضوم 300 مك

 انيلا مجري يفاص بلقب ناك اذا كما اذهو اند دحسمل انقلخ هللا,نال ©) « انسوئم

 ملا « هللا سودق ”نهاككا لوقي 3 ىزالا ةاملا يف دحلا انب لمكيو ةمعنلا اندضو

 لها اماو سدقالا ثولاثلل ميسي نيينامورلاو مورلا دنع مياسألا اذه نأ ىلع
 هدفت ءةسداسلا ةراملا ىف كلذ كهريتس اك ادلجال دنحملا هللا نبال ةنووسل" قرشلا

 مودقالل يبس | دقتب ءابالا مسرو ٠ « نءالاو درذلا دحلا » وهو ثولاثلا 00 نول وك

 قلاو قيرطلا وه » هنا انربخا» قبس ةنال سدقالا ثولاشلل وه ام ىلع يناثلا

 0 ا ل هلا ل ىلا ىلا دمي شا ناو تالا

 0 رك ؟بم:9و اقول (9

 سرع )7 نتمررع < ل و (وس

 5 انوا (»



 وع ثتايلطلا ةءارق يف

 انعبط نرك كلذ ببسو ؟) « ال لعفي هساب بآلا لأسن ام لكن او » ١١ « اعيش
 سيل نال نبالا اماو ٠ بالا هللا ىلع ةلادلاو حاحنلا مداعو صقتللا ىلا الاثامو اًفيعض
 بالا ىلا هتطاسوب مدقتن يك اًميفشو اًنيرط انل راص دقف هدسج اناطعاو اندسج
 يف نطاقلا بالا هلل انبواق عفرنل ملا «تاوامسلا يف يذلا انابا» ةيبرلا ةالصلا أرقن مث

 ةءافك زيخ انيطعب ناو هتدارا لسمك ه,عمأ سدقتل يع أم أم باطنو ءايلا

 ةعساتلا ةرادملا نم ييلاثاا حرشلا يف ةالصلا هذه يلاعم هللا ءاشن نا مصونسو

 يناثلا لصفتلا
 الئاق بيلصاا ممرو ثولاثلا ةحمبست يف

 (بالل دخلا ) الحال اسد هه

 ةروص هسفن ىلع مسي « ةيبرلا ةالصلاو هللا سودق » لوش ام دعب نهاككا نا

 نم سدعلا حررلاو نبالاو بالل دحلا » الثا ةيعببلا كارلا عيمج ءدب ْي بلصلا

 دعب ةحسستلا هذه. دارملاو ىلوالا ةالسصلاب أدبي مث.« نيمآ نيددبالا دبا ىلاو نآلا
 كلذك هسا انسدقو يهنالا عبطلا ديحوتب ثلاث يف افرتعا اهلثم اندا ةمرلا ةالصلا

 وجزر مهنمو صالل_طاو دوحولا انذحلا مهنم اننال هدو ةثالثلا هعافأب هذه يف رن

 رارةالا ةريهج اهنال رشدلا سنلل ةديفمو هلل ةيضرم ةحبستلا هذهو ةئادلا ةايحلا
 امك ةروظناا ريغو ةروظنملا ةشيبلا حاورالا اهركذب رهقد كاذلو سدقالا ثولاثلا

 اًرئاس مايالا دحا يف ناك اًكُئاس الاجر نا لاثمالا باك يف سوينورفص اننالا ركذ
 مله ديس اي كراب » ُهل لاق هآر الف دعتم بهار يزب ناطرشلا هل رهظف ةيربلا يف

 بيرغ را مالكب هتحنافم دصق لب هلل دوحسلاو عوضخلا !شي مل بالاثلاف « هللا دن

 ١( انوي (» ه:١9ه الحروب «١: المس رو؟ه١٠
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 لق هللا دن 0 0 هللا يبست نع

 ءدملا ذنم الاثاق هتفش 00 ةمالك غضع اك ع مذطتش الع ودملاذ نإ كاطع لك

 حورلاو نبالاو 5 دخلا لقو يراملا 0 يشل هل لاَقف نيرهادلا رهد ىلاو

 نراها ليو يأ ةتلاذ دجم نا ليتحجي مل اذه ناطيشلا مع اياف . سدقلا

 ةنس يناثلا روصنم اباملا نامز يف هذا يلاحورلا جبرملا بانك يف رركذم كلذكو
 تاجرد نوقتري اوناكح سانلا ضعب نا هيلا اموملا ابابلا غلب ناسعو مرح لا

 ةءرطنلا هذه نع ثحبلا لجال نودغرل ةئيدم يف عمجي مانتلاب رماف . ةوشرلاب رئت
 0 ءايالا لك سدقلا حورأاب عمت | الو © هللا ةعنب باخ اهئم كلوت يتلا

 فتقسالا ركناف كلذ نع اباملا دصاق 1 ا ترا تال لل سا

 آو اثالثو نيترم «نبالاو باللل دجلا » لات ثولاثلا ةحبست لوقب نا ٍلشنيح هرمأف
 اال ا وردا سكت تفورالو سدقلا حورلاو ىلا

 0 10ه اد سما ود قا نإ عا عزت الو ةيفقسالا نم هوعزن

 عسل سرطب لاق يك ةماسرا يف ىطعت يتلا سدقلا حورلا ة 0 داضت رشا تال

 00 هللا ةبهوم نأ تننظ كنال كالهلا ىلا كعم كتضف ىهذتل » رحاسلا

 اناعيراو ةاسمح نإ ليقو )١ ٠١ « مالا اذه ف ه]لصت الو كل ةصح الف دوقنلاب

 ةدش نم اًشرب اهيلا اوةترا دق اوناك يتلا ةيسنكلا ةجردلا نع مهاضرب اوّلم دق الجر

 عمجملا ثلا دق متم اد يلا ةمعرلا

 مات ن رم امنا ىلا ضعبلا هذف ةحبستلا هذه كلا صوصخ نم اماو

 ورع 1 ةمقين عمجم 2 م ةنائلاو ةنائالثلا ءارالا 1 نورخار هزار

 5 تاللا راسم نرألا نإ دنا ىذلا ا ىلع اد ريمازملا رخاوا يف اهتءارقب

 سوارطنطسق رصع يف ةكاطنا ةنيدم يف تئشنأ اهنا اولاو كا رهولا

 نال كلذو ميسحلا نيعبراو ثالثو ةثائالث ةنس ريرككا كلملا نيطنطسق نبا

 سوو ,”ء:مل لامجحإ (؛
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 ني ثدحو نيللا كلذ يف ةكاطنا يسك ىلع املغتم :ناك يسويرالا_ سوسنوهيأ

 اوناك ةشدملا لها رثكآ نا ريغ بالل نإالا ةاواسم سسب يلع قاقشنا ةعرلا

 نبالا» بالل دما نولتريو ةيقين عمجج نيكسقم
 حدرلاب نيالا ةطاسوب »وا « نبالا ف بالل » نولوتي اوناكف نويسوب رالا اماو

 ٍلاع توصب اهولت نكي ل ةالصلا رضحي كرطبلا سويسنوبيل ناكالو ٠ «سدقلا

 تصش .ناك نم نا قدح ارش اهو ناك لب, ةسدملا جافا نمو, كلملاا نم اًنوْخ
 نم صعب كلذ ىلع همالف ٠ « نيدبالا ديا ىلا » هلوق قوس 6 مهي نكي همالك

 فري مكف جلا اذه باذ ىتم » الئاق هتبيش ىلا محل وي ناكسف هتنشاح
 اذه بدن ميظع قاهشدأ وم دعت ثد__م هنا ىنعا . « نيطلا نم هناوذب

 جبسا
 ىلع دعب اهف ىوتسا يذلا سونايباف ديدسلا يأرلا نودضعب اوناك نيذلا نمو

 ةماقا ىلع سعشلا ثح ىلع ةريغلا يديدُس انك ناذهف سورودويدو ةيكاطنأ ىسرك
 ٠ نبالاو بالل دا ريمازاا رخاوا يف نائم اناكو اًداهنو اليل ةعيبلا يف مينستلا
 لو ةيكاطنا ىلا ةيمور نم ريبككأ سويسانما مجر نأ ةنسلا كلت يف ناكر

 دقو سئانكلا لك يف هرشن ةيردمكسالا ىلا لصو نيحو اريثك ةحدم ميبسالا اذه
 ىطعا الكحأم فورو موحر برلا » لوقي ذا ةيلوتبلا نع هباّنك يف هدروا
 « سدقلا حورلاو نبالاو بالل دحلا هيفناخ

 عمت ةيراسنق ىلا يللاب سلا مارفا سيدقلا سهذ نامزلا كلذ لق هنا ليقو

 ةمع“ بعشاا ظعب سومابساب ناك الو ٠ ديلا عضد هنم لمقيو ريكل ١ سويليسامب

 سدقلا حورلاو يا ثلاثلا مونقالا ركذي نا نود نبالا» بالل دحملا لوقب مارفا
 رام كلذ يف ةبطاخت . واولا فطعلا فرح هلق لعجي ناكاف كلر نااقتتا اذاو

 ةثالثلا ءامما ركصنت مل نا سدقالا ثولاثلل ميبستلا متي ال هنا هل نهربو مارفا
 هتروشم لمقو سوملبساب سيدقلا هل نعذاف واولا فطعلا فرح عم ميناقا



 يلاثل) لصفلا 325

 يف بط# سويليساب سيدقلا ذا ةريزِلا ىلا مارفا سيدقلا عجر ام دعبر

 نلاو بالا » لو هوععم 2 ل دقو سدقلا حورلا مونقا نع هبعُس

 مكمل ال مهياجاف كلذ يف ُه اولاَمد . ًاًقباس مهل هلو ناكل اَنلاَع « سدقلا حورلاو

 لاق دقو هللا 0 ملاع نب ربللا نين نمر لجر نم هتعع دق ىلاف :ناوخألا اما اذه

 3و تيرا كرا ايلا ل اي نسدف الا تراثنا ه2 تف مب ١ مهبسلا | نا

 سعشلا نعذاف ٠ « سدقلا حورااو نبالاو بالا دجلا » اذكه لابو واولا فطعلا

 ىلاو دبالا ذنم » هيلع اوداز ءابآلاو سئانككا كلت يف ميبستلا اذه رشتناو هلوقا
 يملالا هعبط رتعي مل هدسحن دعب ميسلا ديسلا ناب نامالل اديكحصأت « نيرهادلا رهد

 ى لسدقلا حورلاو بالا عم دحاو وه لب دنالا ذنم ناك امع ناصقن الو ةدايز

 دواد لوق نم كلذ اوذخا دقو نيدبالا دا ىلا ماركسحالاو ناطاسلاو تاذلا

 ردحح> اصروحه رمخح نم *هنازعدماو | هب  :ةهخمزح

 الز نب عادلا هذ ىلاو نزال دس كبارا هلا كنا 7
 نوكل نينا تاوصاو ريمازملا هنا_مو تاولصلا ءدب يف اهات نا انل اوعنرو

 اهان نع نماكلا نأ اك اويتدو ٠» انتاملطو انلاعفا عيمح يف ةياهنلاو ةبادبلا هللا

 هتفرعم ني انانقو برا مالآ ل لوران نول دل ةرر م هل نع مير

 نيلئاق ردصلا 53 ةبللا ىلع ىن* 1 ندب عضن ى» بالا دحلا 2 لوك كاف هممت

 سدقلا حورلاو نيلئاق نيفتكلا ىلع مث نبالاو

 00 1 كولاعلا نمار ةنالل سارا نع اتعت تالا نا كلذب دزطتلار

 ءاشحا يف ةئمزالا رتنآ دسجنو بآلا لقع نم دبالا ذنم دلو ةنال نطبلا
 0 ا نءالاو بالا 3 نشن» هناا نييسكلاا | لع نيعتت دكا حورلاو اهنم دلوو

 نبا لورت ىلا ريشن ردصلا كاسر نم ىعااذلا لقن نا مث. داحتالاو ةحلا 0

 ١( زونازح 22 +"



 ا ةلوبقم نوكتل ةالصلا طورش'يف

 ىلا ريشي نيعلا ىلا لامثلا نم اهلتدو انصالخ لجال ضرالا ىلا ءامسلا نم هللا
 ءاقش نمو معضاوتلا ىلا ةمظعلا نم انلقن هساصب ٌهنال ةايلحا ىلا توملا نم هتمايق

 نيذلا ادا دادع نم ةنوديدلا موي انلقد, فوس هنا وجزو مئادلا دحلا ىلا ماعلا اذه

 نال ىنيا انديب بيلصلا مسز امماو ٠ هت نع نيذلا فاركا دادع ىلا هراسن نع

 هتوقو بالا ني ره ميدلا

 كلاثلا لصفلا
 ثيلئاق هل ويتم نورك ةؤليعلا طورشا ل

 ( هلالا برلا اهيا انلها ١ !مجح اءزدع حاهحأ

 نم اورثكأ دقو طق هللا مهل سدح ل ادا 5 نررشكلا ناح ال

 يا قوةبح ناك (5 نولودلو سفنلا مالا حايصلاو هللا ا 00

 ١0 )» صالح الو ملظلا نم خرصا بريح * الو ثسغتسا كرا ىم ىف 53 ١ لوش

 ةئيكلا ع هللا دنع ةأو.عم هذسح نوكح: ل الدور ةالصلل ةعسبأأ تعصو

 تاومالاو ءامحالا نع ةاطلا مدعت نأ ءزوسا ادم 2 كبرت اخمح اهظذحي فتعشلاو

 لوقك ةالصلل انيدم ثاشألا نوكي نا : هذه يمعف طورشلا كلت اما. اهدالوا نم

 هللا ىلع هلاكتا لع ناو « امئاد كنب ىلا لوخدلل هلالا برلا اهيا انلها » ةعببلا
 ٍفاص بلقب هذ هتااص مسني ناو « لكوتلب كي عرعنو » الا 9 هدسمن رب ىلعال

 الات راهطا موف ةفقفرب مخ « لع : افصب كلكم .ه يف لوهسلو 02 لود دا يعن

 ا :طايم ىكضمترو 0 لود 51 4م دس ةملطلا نوكست نا ن 3 )»6 هلوهدس) 8 عبو 0

 انزع ادمج طورشلا هذه نهاكل ا مهمل يكلو ا 4 0 حر نزح نم 0007

 لوقف راصتخاب

 ( 6قوق ١:5
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 كلاثلا لصفلا م

 ناسنالا يطعي هلا ل 0 0 امامداو ةالصلا ةمزالم وه لوالا طرشلا

 ١١ةسنلا هنح نا ةسدقملا ىتكا١ دهشت اذهلو . هقاقحمسا سسحو هت ردق ىلع هرجا

 هتعراصع بوقعب نا ا( ة دما كلا تياش مهاطعا من ميغربأر
 ةرشع سمخ هرعع يف هللا داز ىلطلا ةماداب ايقزحو ؟) ةكربلا ذا ليللا لك كلملل

 ام يبلا ايلياو ؟) ايحي الو تلا ركنا ايعشا عم هل لو لسرا ام دعب *) ةئسس

 ) عرضتلا ةمزالع ةمقنلا عنم اغأ ىسومو 5) تارء عبس ىلص ام دعب الا رطاا لزنا
 ما هذيمالت مّلع 7) ةنامسلا يف ىلصو 0 لوس اك صلح كسلا

 م8) لسرلا لمق برلا ةمامق دهاشت نا ميو نقلا ةمزالع ةيلدحلا ميرعد روتف الب

 نامدالاب هل باهتستو هلاني دقف هللط ةباسال الها ناسنالا 0 ١ تا اذان

 انكلا كل ذل نعو كل ةناعثكلا نع سدقملا لبالا نربي كك ةظاوملاو

 يب م ل رح كالا ل ل
 ١١ « مكل تشب اع قإ ار د تاازلط] اطر ارل اما

 02 ف ركنا فاك ةدانملاو نابرقلا ميدقت ىلع ةموادملا انهه دوصقللاف

 3 للا يللا ٍمدالدا نع انابرق رق برش موي لك ناك بوبا نا ةعيبطظلا

 ا امص موي لك نيبارقلا ُهل اومدقب ناب ةنهكلا 0 هللا

110000 

 مادو حور مايدس» نيوكت (؟ يا

 ١ مركااسسا |( 40 ه:مل ايمشا (م

 12 201001 د دعلا سا حولا جورج 08 «سو: م كولا (6

 1 امك < "ا هنسل 7 2219 117و

 مس ل ل ل ا ل

 22 1 ولا م فول ( 1:

 12 مال ارك كيلا كاع تال لا

 هس :و# لامعا ١( به



 تاه رقم نوكتل هولملا طورخ

 الا نرسل ارناك اه ننذلا ةيكلا اركو ةسور .ىل كارا ميج يف اومأتلا نيذلا
 3 اذيا ءاسؤرلا معب ةنهكل | نعلبق امو ٠ مينوتلا دشا ةحرفملا دايعالاو داحالا يف

 2 روكذم وه (كرارسالا ةمدقتو ةالدصلا مهتبعر صالخ ىلا ةردامملاب نوموزام
 ابوسك دول نعءز ' مثلا .ي هذلا | النحوي نعو سانتا ىضاق سوسسانويد :ةستالتسملا

 ةرورسئلا تثق لإ موي لكس ادتلا ل نوعلس اوناك ام مينا معداعل سو.سوربمأر

 نالو ٠ مايا ةعبرا عوبسا لك سدقب ناك ةنا ِهِبك يف دهش دق سويليسا سيدقلاو

 يف اوعتْجا نيرنلا ءانالا مهرمأ الليلق اولساكت دق اوناك ةنهككا ءاسؤر نم اضعب
 ركض ريغب اوردق نا موي لك رارسالا ةمدقت ىلع اويظاوي ناب اًقيسورا

 فعضلا طخ ناسنالا نال هسفن رب ىلع ناسنالا لكوت ال نا ىلاثلا طرشلا

 نرد 3 يارلا يف هل تاث ال صقنلا ةنظو
 هللا يف انئاجر لك لع نا انيلع. سم ذا 04 رشبلا ىلع لكحرت, نم

 رهو ددعلا ذر نم [كقناو أل نوم لا وه هنال ىلاعت هلع انلكوتو

 هيأع نياكوتملا مامر تاكرمالا عوبأ هدحو وهو هتوكلم نولخدد سانلا 00 ْف بغار

 برا مسأمق نع اما لوخلاب ءالدهو تالحملاب ءالام » دواد لو ةك ةطبغلاو 0

 «) « انف ٠ نثر اوطقسو اورثع مه ددالا ىلا زتعن اىملا

 0 هللا 0 سعشلا ةرثكب را |[ هداف دواد 5 له 1 رهظ دقو

 ظح هما ماما زج اعلا يطقلاك هللا ماما عض ءضاوت الو ") 1 راهغ اح مهنم كلهأف ءابرلا

 برأا باف هملق هّساو ةوبنلاب

 . لكما يف نايلصي الخد نيذللا راشعلاو يسيرفلا لثم ميسملا انظعو دقو

 لكوت ةنالف راشعلا اماو ٠ هناستسحو هترارب ىلع لكتتا نال يدم جبرخ يحل ملا
 ثاح اداج الاعب اناطعا دق سونوطنا | انالا كلذكو ٠ اًرّريم جرت دحءاولا هللا ىلع

 مل: رومز٠. (؟ ه2 امرا ١(

 1 اي تولع 8, (



 كثلااثلا لصفلا 59 ه

 امل ةنا ريغ ةفغرا ةثالث اداز ُهنم هل ىقباو نيكاسملا ىلع ةقرفو هدب هككمت ام عاب

 توتلاو ةمحرلا امقوتم, ةيربلا ىلا عراف راسو. نضرالا ىلع زيا حرط/ هرما يف ىرت
 ةيربلاو قيرطلا يف هيفكي نا رداقلا هللا نم لكلا

 نانينالا 0 ال 5 ينعأ لقع ءافش - جا نك 1 ةتلاكلا طرا

 لفك هلهأ اككمتم هالو ,ريخلا للف اراكفالا)تدشم ةلمت اهلا نم نسل 'اذا

 ا 2+ مله | هم ةاظما 1

 7 مبح ]دما عمم هب اخم ماحمعم

 3 اضا ةرلأب )»6 مكرفلا ةحار اردت باعلا ا عيه يلف 0م .ارا «

 20 2 ا سل ذا اهكرتيال ةتلمشاو هما

 ذا دال ىدلا كرا سرظإ ى كلذ ناين اما انس لاش الف هلق يف كحكّمتملا اماو
 نايبغطو جاو.هالا بارطضا نها ايلف ٠ جاومالا ع ايشام ب اح عوسل ل عرسل

 ٠ هذقنيو هتمحر نيع برلا هيلا دمي ملول قرغب نا كشوأف كلشلاو فوقا هارتعا هايملا
 هللا هرما ا رصم ضراب تازمتلاو قراوتلا منص يذلا هللا لك ىسوم كلذك

 حورخب هل هللا محل ل هلق يف كشو بعشلل ءام اهنم جرخيل ةركصلا برضي نا

 هدحو هيلع 2 ةيفاص انولق نك يمك انل اميلمت داعمملا را ل ةلعدأ الو ءاملا

 0 0 و اناعلب اهلا م 0 ا

 11 تر نواس ناك هنأ نظل 0 هرما يف كاشلا

 هيف تبثتو ُهنم ممستو هل لوقتو هللا يجانت رابلا ةالص : ةمحرتلا 00

 ” ) 8#اببوقمب 5١"



 كَ ةالصلا طورش رئاس يف

 عبارلا لصف

 ةالصلا طورش رئاس يف

 ار 5 ءاشدالو رهاط 3 نال ةنسح ةبلطلا ن نوكست نأ! عازلا طرشلا

 ال ىلاعت هنا اع امل رهظي انه نق ةنواتقري نيذلا ةرس لإ لمعي الو راهطالا يف

 مكنال 00 لا 6 3 لزملا "نرش لاتاعع يطاخلا ةالص عم
 نوح سوما ملا هئنذا 2 يذلا نأ هللا لاقو 1١3:46 هلأ اسما نوئدسلا

 كلملا نم هعربو ّ لاك برأا رفتحا ىذلا كلما نوال ) رح 5 قوم هن الص

 هتفل اذع لجال
 نيش نوديفتسي ال مهناف ةمرخلا رومالا وا رحسلا ىلا نوئجت» نيذلا كلذكَو

 زاحا يف اًثلع رهظ امك ةءاحسالا نوقحت-: الثا ىلا لشوارع ب ارمقاذاو

 لثمو ٠ بويز لعب نم نش اهلا هللا ىلا ْئ 1 0 فانلا لشيارسا كلم

 تالا لمحار باصا اي راضلا نم مفانلا نوزيمع ال نم نوريثكح ءالزه

 ةمقالا نوبلط نورخاو . ةدالولاب تتاف ا ام اه 6 تتام ولو دلولا ىلطت

 0 موحاترفك لها ىل اع ءامسلا نم ران لزتت نا الط ناذللا ىدبز انبا 528

 27 كاسارلاو تاجرضلا كلا مسي نورخاو 5) « جنا حور يا نم ناملعت ام » برلا
 يف هلامشل ن نع رخآلاو برا نيع نع اهدحا اهادلو سلي نا ىدبز ةارءا ثرلط

 ةمكج نوغتني نورخاو ١ «نيداطت ام نيردت ام » الثا براا اهخينوذ ٠ هتوكلم

 انحوي توم نع سرطب لاّرسو ةمايقلا موي نع ذيمالتلا صحتك ةئازلا ملاعلا
 بلاط كك برامتلا نم رارفلا نوبلطي نررخاو ؟) « اذهو مكل ام » برأ / ميم

 هه :ه« اقول (» مسا:و بوتعي ١(
3 

 م» ١»: انوي (ه م0 :".قم (خ



 عبارلا لصفلا كيو

 دسلا روما نويلطب نورخاو )١ « يمعت كينكت » براا هل: لاقف 0 سلو

 : ءادعالا نبم ةاحكناو ىنغلاو

 ه١ انانعو 3 هل دعو 3 0 باطت نا 1 ىدلا هللا د َْى 0 هدهو

 هتمعن كلسع ال 2 نأ كفا نردطبب ثيدلا نإ كلش الو هيلا جات أم انيطعي

 هل بلط ميهربأ تاع نولطا اسكن وأ مهيطعي لب مهءاعد تسي الو منع

 لمرو ءامسلا مو نم رثكا هرثكي نا هدعوو قا برلا هاطعاف هلسنا اظفح
 دعاومو ار اًدالواو ا هدأزف ب رغلا يش 00 كرف ها بوهعو . رجلا

 1 كيا رنات هد ا دف داس كلا ياس را عرج

 لءاتلاو ١ صرإلا كرام 0 0 م ل ا 0 0

 00 هأتف 0 هآ ءانف ال يذلاب اهيلع معن هناذ يلأذل 1 تسلم

 28 هد 0 ار رونلا ددس ىلع يهرب 35 ءاكتالاو صالخلا 0 ءاندتلا

 نمو تازملا لعف كلذ نم لضفا مه 5 علا ةاكلشأ ساما يك ملاعلا

 1 امسلا ترطق » دواد ا 0 8 هب داحالاو 0 0 حورلا

 هكر 10 هيدا (تنا هلابعا ى كتارمو هللا انا ترو 0 رطم ٠ هللا هجو نم

 هتئلشمو هتلوهس لكتو تاضرو هتمحر 0 ل نم ردت هبا ةيطع نا

 ايم ل اناس نامل كرك تايد
 نا معن ر مال ا ل مادلا طرشلا

 ا » دواد لاق اك هوعد.ام أ هك كي 1 0 00 5 وه هللا

 كالا يتبل كن منللابا هللا نيمار نموا ةنوكت نيرذلا نم بلا رم

 لوقك هلكم» يف ةصاخ ضيفت هتاريخ نك ) : مهتداختس و مهعرضت كيم 04

 تسلح ناف ٠ ةحسذد تمدد ناكشلا اذه تراحأ لف ف 20 تاي ااه رع برلا

 0057 نوم 2
 م١١6١ رومزم (م



 ةيارمع ةالصلا طورش رئاس يف

 داعف ابا تعب وا ضرالا تان ىعريا دارا تلسراوا رطم نكي ملف ءامسلا

 ١١ « هءاعد ممساو عضولل اذه يف هل بيجتا يللاف اللذتم يلا بلطد يبعش

 اهتلازال بلطلاو ءاءدلا رثكن ناسي براحتلا انباع ترثك الكف 00

 ال ةيوقلا ناعرذلاو ابنم ىوقا يه ىلا رودصلاب الا مدهت ال ةئيصلسا راوسالا ن
 ءاسؤرلا عم لب مدي مخ عمم تسننل ابر تنال مرر ما تراتلاب هلا قخت

 بجو ءامسلا تحن يلا ةثبطا حاورالا عمد ملظ اذا ماع ءأا اذه جالو 3 نيطاسملاو

 17 نمو ةيوعسلا دوتطلا نم 1 انتدابا ىلع نيفحازلا ةعزهل باطن نا انملع

 روك ذم وه اك نمؤملا بعشلا تاملط نمو ا 301 رس نمو. راهطالا

 رشع ةتس ىلا ةعفدو سرطب ىلع ضيق برلا أخا بومعي لتك امادعب سدوريه نأ

 كلم برا لمرا هاتقب نيماه اوناك الو ٠ نوعحلا يف هاقلاو ديدخلاب هدْفصو اسراف

 هلجا نم هلل ةالصلا ةعدم تناك ةسئككا نال الاس ةجرخاو

 :تقم ملا ذي .باصاد هلع ارق ا رادكلا ناميوقلا قتال دف
 ةيضاوعلاو ةنيكلا عمتجا ميس ملو هلجا نم هللا ىلا نوخرصي اوناك 5 عع

 نم سدقلا بلطف ٠ نوعلاو ءاعدلا هنم نوباطر كاذب مهملعم نوري اولسراو

 "الط تاوصا نال مهءاعد يمس ملو مهتاولص معسل مل هنا هللا هل لاقذ مهلجا
0 

 ةحالو قافتا مهنيب سبلو ةعحب يسعتم مهتايند ا

 5 ايليتف 06 ردا مهر ةالسصلا وعم نأ دئاح سيدعلا 5

 نون رت سانلا ن أضع كالا هذلا انو َ ف مهدأرع اوعاف مهرعا

 تبلا يف ةالصلا نا الئات مهند : ل ١ يف ةالصال ٠ 0 تدبلا يف ةالصلاب

 كراشتو قفتت ثرح هللا تيب يف ريصي ارك ةدابعلا ىلع محي نم مهزانم يف مهل
 ٠ ماللسأاو 4 ا ةدوالب عييمللا طةريد ا تاوضأ 0 نينمؤوملا انز

 وه : 07 ماياا# ١



 عباورلا لصفلا فر

 ةطساوب ةباغلل لئنمح ىوقتت يث ثدح نم ةفيعض تناك ناو هذه سعءشلا تاملطف
 مهرّكذ م٠ ةحرلا باب را ا 1 دام مهداكاو رويدا قانثا

 بعشلا نيب نافلاو سغشلا اوملاو مابا يف دالملا يف اوثاع دق اوناك نيذلا كلئلواب

 0 نررتك ملت نم دحر لع لكتاب كتر لع ضيفلاب كلملا سأ ىع
 000 امث هيلا هف اوعقشنل كلملا

 نييلاط ليوعلاو ءاكسلاب ءاسنر لان اةانضدلا را را

 لش نا مزتلاو مهب ف تر ىلع كللملا مهار الف هف 0 نا هيلا

 هللا لعلأ مفلا يهذلا لاق اذه دعبو . ةنع وفميو طوبرألا مرا محل قاطيو مهتبلط

 0 تلا لاش كلا نك ذلك املاح :ةحرا لاو الق يضرالا كلما م 0

 يركلاب مكف ىلتقلا نيدجوتسملا ىتلقلا يعناص ىلع هب ىضق دق دك ام رّيغو هملق

 ٠ ناعرجتم ةنولأسي نيرشك ىري ام دنع كر هتحر ءاشحا كلر 2 انك

 0 0 أ نطل رح دفطتم رابالا نركب دال ىدلا انشا ستكر
 سد أم مهيطعي نا هيلع كدر 0 0

 كة مله طورشلا هذه فصوب ةعببلا نا يراقلا مهب نكد ام

 هداليم يف اهضافا (كنارفغلاو ةكربلا مهتاوءا ىلعد مهيلع ضيفي نا هللا نم نوبلطي
 ملح تيب ةراغم يف داوف تيب هل دجوي الأ ةيحلالا ةبانعلا نم ناكو هعيمج ملاعلا ىلع

 تروس 2 0 همدو هد _سح نا انملعو صالخلا ا 1 ممل

 ترسب يف هيلا ءيجخا نع دحا عنتي الل هتمدخم ةصتخا سال 4 ل اع ولا

 نود محل ل هانم ىلا هسفن تقأت دواد نا ايكو ريحا ضارغإ 0

 ريغ نود ةايللا عناصلا همد نانا اهني كشاف كلل دكتماملا ع

 66ه: ا.مشا 0



 هاسو ةكمالملا حيت ف

 سماّأا لصفلا

 أمم لوقن ذا ةكئالملا حيت يف

 )0 دحغلا ) أ نهحال | خىنةدهأب

 رم برلا لام رهظ مل تسلب ْ دلو ا صلغلا ددسسلا 8 ريشلا اول ب

 مالسلا ضرالا ىلعو العلا يف هلل دحلا »نيلئاق هللا نوجست ءامسلا دانجا نم ريثك

 ١١ « رشبلا ينبل حاصلا ءاجرلاو

 ةبيليللا تاولصلا عيمج لوا يف ةكسنلا هذه ولتن نا ةعيبلا انل تعسر دقو

 0 دداجيم نركل ت اسي ركتلا ياو ديالا قركاكو هن رصضعلاو 8 سل و

 5 اورفكسل هنأ هعمل يف مالسلاو نامالا واخت ناح لك دز دأوقع ْي 0

 اننمحت هلأ 5 هيعن ترهظ كف 0( نسال لوس لوقك دنلاو باشي برلاب 0 3١

 5) « قافلاب 6 اندوت يو

 قي" سم نذل بحبل قبلا نيادّتلا ةهرو ىو نيستا دل ةيزلثاامآو

 ه4 21 نر وف يك زيا ض عا تلم مي دما ىلع م 1 0 انروكت“ ل مادعلا

 ةرادخا ةرمرو و 5 رماطلا نأ كو )»ع طاهقلاب 2 دوذملا ْ عضد هداليم 4 2

 ناعالا وشو ةنهكلا 0 هنولصي و مهر و داص 0 1 هنولمح اوناك

 را دكدص 0 ىلعو موه اودأ 0 مهيدالا 0 هنوعفرب

 ًاحار هتعماج بشار نع بالا هللا نال ةكئاللا ة ع سلا جوييمسلل | هذهو

 . نياسرملا ةكئالملا دب ىلع مهيسلا او ةراشلا 8 ا ديلا هنا لسراو

 ةعببلل مالسلا 2 كنا هنوص برأأ مونهأب ماقلا ةئيكلا شمر انه عقر كلدلو

 لك يف هب يدانو مالسلا كلملا ةلزتع وه يذلا ساهشلا هنم لمقف « اهدالواو

 929 نسطملا 9 اقول 1



 سماخلا لصفلا 5

 مدق يذلا هللا نبا نال « مالسلا ضرالا ىلعو العلا يف هلل دحلا » اثق ةعببلا

 مهسدقب ر مر هطيل ناكالا ءانا ىلع 1 نا انرما لق مجدملا ىلع

 اق برلا نال « هلل دا » نيائاك هني دلل عفز ةحرستلا هذه اننا يف مث

 انم دسم الو مانصأ ةدبع سانلا رئاس ناكو طّقف ةيدوببلا يف افورعم ناك داليملا

 ادن (ضرالا لإ لو ىلا انها هدو وها هنا تنل هتفرعم ااطغاو هيلا امرق
 هديعت درعحتل | 0 0 5 اع اوت امل دخل يالا كلا هلا

 خارعالا 0 ال" اراكر قرف ذا ةسالعملا ا ف هددمو

 دحلا يف ا ل 0 صدا لع داحالا ا نير ءامتلا 4 كا او

 ْنَم ضرالا مزعل انك ناك هنبا نال" مالسلا ضرالا ىلعو » لوقن 3 نمو ىوامسلا

 اك ك2 ا لت نا اهيفار كلا
 نييلفسلاو نيبولعلا نيب ملصلا دّقعنا هتوهال اناطعاو اندسح سلو هنبا لسرا الو

 داو را تيس هايس انلا كرت مرالا قى اعبم ناك ىلا :كوخلا ضوعز

 0 كل دق كالا زاد هنن ريضرر ىلكخا ىلا اريل ليغ اك ةقالارمخلاو

 دعب هللا نال «رشيلل ملاصلا ءاجرلاو » لوقن مث. ادحاو 0 ا

 قلغأو ةئلعا نم مثدرط ةمقنلا ةلاو دونللا بر لثكو د هر ىلع طعس مدآ ةئيطخ

 مث ناذوطلا لسرا مث ٠ ران نم فيسب قيرطلا ةسارجب 0 ءامسلا باب مههوجوب

 0 ناطشلا 0 يف نيلمتعلا ضرالا ناكما نع :ادزع رخأ تابرض 3 نال

 ميعنلا ب باوبا مه معو مهواق 0 ا ا ا ةحرلاب فطعت

 ىرامسلا 0 21 | يك وعسل 0 املأ نوب رع هدسدح مهاطعاو مهنيد 0

 ءاي>الا ُهمدَقِب يذلا نابرقلا نا را لا ل

 هادا لك 2 ارو كين رلعلل اماظع احرف "ىدس قوما لجال

 حدرلاو نبالاو بالل دحلا « وه ىذدلا ةعبسلا يبس لوقن ميبسل اذه دعو

 مث. مناقالاب ثاثمد رهوألا يف دحوم وه العلا يف دملا هلالا نأ ملعتل « سدقلا



 36 ةحتافلاو نارفغلا ةالص يا ةياسحلا ةءارق يف

 ايلع ضافا ةنال هللا مس ال ممالا لك وعدنو ردع سداسلاو ةئملا رومزملا لوقن

 انل اهددحيت مري لك ةمعنلا كلتو ىلا برلا وه يذلا هنبا انل لسراو ةتءعن

 لس نا هللا ا 2 . اعاد هل كش هلييخ | بجي اذهو٠ مي ذملا ىل اع هروضك

 ليق ال يك هدعج سيدقتو هحيبستا هللا اهتلخ يتلا انهافشو انهارفا سوغل ةدكنالم
 سوما اورشنسل هدالسم يف ةتكنالم لسرا اك ةنا نيملاط ّرشلاب ىطنلا ىلا
 انتا بذي كلذك 2 اردجسلا مح تيب ىلا مهب اوثاو هللا نون نيدلاو نامعرلاو

 هدسح جيدستلا انل اوهعو أدب وافو

 نبائاق كلذ ىلي ا.و ةحتافلاو نارفغلا ةالص يا ةياسحلا ةءارق يف

 (رغاصت يذلا يظعلا كلذل ) حلو احو ههبح

 ةرفغغم لجال ة ةنهكل ١ يدبا ىلع ه هلل مدَقَت ةملط يم نارفغلا ةالص ىا ةباسكلا

 نوعا يف نولقتع مهيلاوم معأ نيدحاحا ماعلا لها نا ايكن ٠ سعشلا بونذ

 ممدلا مهءالاس مهصاورخ ةطساوب مهوفطعتسي ىتح ةحدافلا تابوقعلا نودباككو

 نيمرلا اهدالوا نع هلل هذه نارفغلا ةالص مدقت نا ةعيبلا تعمر كلذك ةرفغملاو

 رص ةالصلا ةنخو هتاضرتساو هفاطءتسال

 ىلاعت هتمظعل سيدقتلاو دروعتلا الوا

 ءاطسوو ءاعفش ممماقأ نيذلا هنامفصاو هتدلاو مركت اب 0

 ةعبيلا دالوا ام بقاعنإ ىلا ةصاخلاو ةماعلا تابرةعلاو تابرضلا فصت اثاث

 0 مهنم تاومالاو ءايحالل ةرفغملاو وفملا لأست مث
 روختلا قرح امئاو ٠ ةرفاملا اهانعم ةنابرس ةيلكح يمو ةياسللا ىعت اذهلو



 داس  لبمتلا الم

 لين لجال ةعاهللا ىلع مالسلا أرقن اهمات دنعو هاضرو هفاطعتسال اهترالت ءانثا يف
 ١١ « كماما روخيلاك يلالص مقتا » دواد لوك ةمعنلا

 1 نول 1 0ك أ سوارا 0 مدقت ( ةناسألا ) ةالصلا هذهو

 ف 0 الاسر نارا داضالا ف لام ام انف انهه ةجرل ا اماوأ و ةثالثلا مناقالا
 نينموملا ىلوملا لجال لا أم امنمو نيسردقلا راكدت ُْث 18 أم أهنمو هن ةنديسنلا را

 املاثمو ٠ سدقملا هدال.م راكذت انهه عنصت اننال اناجال دسحتلا هبا 0 «داتو

 قرشملا نم سوحلا ىفاوو صالخلاب ملاعلا ترشبو كانه هللا د 1 01 همن

 مظعو ةسفن رّمص يذلا يظعلا كاذل دجملا انهه عفز كلذكن يبارتلا هل اومدقو

 مفرو عضتا يذفا يلاءلا كاذا رشنلا وعر نق يذلا كاد يامل نوعا

 0 دل عاما ىلإ خس نا بعشلا مانو ٠ نيالدنملا لمار .نييضاوتلل

 اوتأ نيرذلا مهل تيب لهاو نايعرلاك هوضرا نيذلاو ءادهشلاو لسرلاو ءايننالا
 ديدخا دولوملا مرعو فسوي انام ةرامأ 11 ةحتشحا | لطم

 تابرضلاو قيرغلاو نافوطلاك ةماعلا تابرضلا ضرالا نع عفر 2 ةلأسن مث

 ظحالب امو توملاو ءاللفغلاو ىبسلاو برطلاك ةينادسماو ةميمنأ او دسماك ةيناورلا

 ةرخالا حالصو ماضل كال لا وما مسأو رقفلاو ملظلاو طرا دان كا

 ريصيل الا هدسج انا كرت امو اشلع هماعتنإ ضيفيل الا اندس> نسل ام ىلاعت هنال

 ةماصلا ةرخآلاو نامالا بيس نينمؤملا قوما عيمطسو انل
 نارفغلا ةالص يا ةباسملا هسفن وه لوقي ال ةنهكلا سيئر سدقب انيحو

 يف هل نواعملا نهاككا اهدي لب ذئنيح هبئان وه يذلا عيسلا ديسلل ةهجوم اهنال
 الئاق هدي لبقي مث هقنع يف هعضيل نيشرطبلا هل مدقي اهتءارقب أدبي نا لبقو ةمدخلا

 مخز ةنهكلا سيئر بالا اها كرمأي مث هللا ىمأب (ديس ب كراب ١ ىزحهدذح
 ملا ءانثلاو دحلا

 ؟١( رومزم ١٠:2



 5 ةحتافلاو نارفغلا ةالص يا ةياسحلا ةءارق يف

 يوي نيشرطبلا نال نهاككا قنع يف لعب ةنهكلا سرا نيشرطبلا مدع اءاو

 سي كلذك ةنهككلا سيئر نم ةجردلا اولق ةنهككا نا ايو تونهككا ناطاس

 ٍدئنيح ردايو ناطلسلاو ةكربلا هنم اودقسلو عوضالاو ةعاطلا هل اودّوي نا مهيلع

 دعب و ةعيبلا مسأب نارفغلا ةالص يا ةباسحلا اواتري مث. هتنترع صخي ل 501

 ذا ةنوكسملا لك يف ةراشبلا حاتتفا ىلا اب راشيو ةحنافلا ةسمامشلا ند اهتءارق

 هللا نبا وه ةراغلا ل ةرلوملا ثان ادن او مرالا _تدؤش

 نوكي مظع حرفب كرشبا يلا  هلوقب ةاعرلا رّشب يذلا كلملا الرا هل دهش دقو
 ١١ « ميسملا وهو صلف مويلا مكك دلو ٌةنال بعشلا عيمط

 هد حا: نينئاق :ةراثنملا قرف نوه ونا نيدذلا كينلا نرش وكانا

 5) « ءالعلا يف

 يبصلا ناكث يح فقوو قرشملا نم سوحلا داق يذلا ءاملا يف مهتلا هل دهش اثاث
 يذلا مالكك١ رظنلل ملل تدب ىلا انب اوريس » نيائاق ةاعرلا هل دسهش اعبار

 «) « بلا هب انملعا

 6) « دوييلا كلم هول ولا نيا رولا سيخ ا هيك باغ

 دلون نيا :سدوريه مهطأس نيح مهنال ليئارس 0 0 1 لق داس

 اذن مح تدب » يف هوباجا ميلا

 تنا اذو محل تيب اب تناو » الئاق حورلا نيعب يبلا 0
 ه) « ليئارسا ىلع اطلستم نوكي نم جر كم نكلو اذوه كا 4 ةريغص

 0 اذاو داهتجاب يبصلا نع اوثميا اوضما » هلوقب سدوريه هل دهش 5

 شهدا تقو عرساب هنا فنك ىلاعت هعمال دحلاف . 5) « هل رس انا يضمال ىلوربخا

 ١( اهولم (#8 0:6 انول :1+1

 ىّتم (ه ١و: "اقول (س :”

 مل: قم (5 م :6ه ايم (ه



 سداسلا لصفلا دروس ٠

 ةاعرلاو كلولملا نمر 0 دومسلا نم ضرالاو ءانتلا نم 85 هل رضحاو ماعلا

 جنن ف يجورسلا بوق ًدسيج كلذ حضري ايلا نبا ناب يملا ني تح
 سوحلا 0 نماثلا

 0 2 نم هبكحزمح و هبعم مر مط دال

 . ة.انهج هاندا |رازح |! هنحبو . هجم *«> :!بوةبه

 !فعمم : هبسدإ هاممهو ي هبمنحو همعح اع هميص هح : نبعح

 هيسلوح لاححدهح .ه هصمع ههح هبحدوه هحنعجي أو الصح و

 هوحهب اعسصدحم 0 |همب و نبعم هر

 )١ هوب /(مجج دحو !و هيج هج
 هدالص راكذت دنع ةنهكلا عم ةسمامثلا 2 نأ هعنلا تير ءالوفاةش الغي

 | اك ره ميدل 0 ىذلا ناب اودهشيل هللا تدب يف ةحافلا ةالص

 هتدلاو راكد ف دولوملا هللا 0 امدقو رو ةالاصا نهاكت ١ ل وش ٠ اريخا

 3 اتناك 5 اهنال حاضرلا روج هش هتدامسأ اض رعز امالص ةطساوب ا

 اس ىلع دحلاو ركشلا هل ها مفرتو اهبلق يف هيعتو هن هنعت كنك( ىذلا ءالككا عيمج

 هلي اناطعاو مدد لة دو 0 نا انملع م ني كلذك هماكحا

 اتصال مي دملا ىلع ةيسالل

 ماكنت ىتح ةهج لك نم هرما ىلع هل دووشب ىلاعتو هنادسسم 0 ايما ١(

 ا | 1مل ثغر ةرلاو ءدارغا كوبش] اك اوكلاز ءامسلا .٠ يضاقلاو .ىلادلا هلع
 ا مم ريسافت هريخ اوم رت ذا 5 ةذتاساو هفارشا اورظن دا مهثبارقب سوح! هل

 هللا نبا وه هنا هل ادهش قمملاو ولعلا . هتوصب يبنلاو هقارشاب مجتنلا



 ىاثلا حرشلا

 هين لق راكذت مم صلخملا ديسلا يف

 مدر ديهتتا اؤ نارفغلا ةالص ىا ةباسحلا عم هلا اهيدمدو رارسالا دعص دعب

 كلذ تداصا دقو همسسل دقو هردلاوو 2 رئاسب كل 58 راكذت منصب ن نأ ةعيبلا

 الائاق انرمأ دق سادقلا رارسا ناشي اماو٠ هب رويجتيل اللا ف عنص ام لا هناآل

 لوصف ةسخ رشا اذه مسقنو .« يركذل اذه ارعنصا »

 ىو هببذح هو لون ذا ميسلا رييدت راكذت يف لوالا لصفلا

 | خمنمعاح ةن]زءا نينا هتدلاو راكذت يف ىفاثلا لصفلا

 | هب أ. حم

 نيسيدقلاو ةكئالملا راكذت يف كلاثاا لصفلا

 للحم وم نيلئاق تاسيدقلاو نيسيدقلا راكذت يف ارا لصقلا

 يف تنص اعيرعج
 نارفملا ال بوهوملا حياذملا يف 2 سماخلا لصفلا .

 لوالا لصقفلا

 لوقن ذا صلاخلا ديسلا راكذت يف

 «انير راكد ) ىدصو هيبؤحوو

 نوكسس: ناب هللا ىمأ دق ةقيتعلا ةعيرشلا يف هلل مدقت تناك يتلا مابذلا نا

 فانمصا ةثالث



 لوالا لصألا 0

 ملاعلا ديسو اهلك اياربلا قلاغو ا رك ةفظل هدم هلل دكا تاك اهاارالا

 ةماث ةقرحمو الماك ادوقو ىعسنو رانلاب قرحي ناك اذهو

 نهاككا ناك اذهو سعشلا اناطخ نع رافغتسالا لجال هلل مدعي ناك ام يناثلا

 اذ ةطقلا ناز ىو رانا, ةقرح شالا ءزللاو هسفنلا ا«ردج هدد لاو يسقي

 ناك دلني برلا سومان نع بعشلا لك لضوا ةيطخ فرتقا نهاكلا نا ثدح

 هل طا كا
 رمعن_ ىلع هل ركسيشل وا رذن بيسب اما هلل ناسنالا ُةمدَقعي ناكاام كلاثلا

 ةنالث مسقي ناكو اضرلا ةحبذ ىعس اذهو هيلا جات ريغ كا وا هنم اهلمق

 ٠ ةحبذلا سحاص هاطعت كلاثلاو نهاككا هذخاب يلاثلا» قرحي ناك لوالا ٠ ءازجا

 هذخا يذلا هدسج يف فرشا عونب صلخلا ديسلا اهاوح اهرساب فانصالا هذهو

 0| دفأو قطاف تلا دج اما١٠ ةدئافلا ةمداع.ءاسرح تناك متابذلا كلت نال ام

 كلذلو . دحاو مونقاب هللا نبا : هذاا لجال معنااو رويخلا سيو ليباه مد نم

 لوش ا اءاطخلا روط وأ سودتلاو ناييثلا مد عيطتسي نرد ةفاخر ار لاك

 تاقرحلاب ضرت مد ادسج ينتسبلا كنكك أشت ل ةمدقتو ةحيدذ ملاءلل هلوخد دنع
 كاوا للا ا لع بوكم ةناال. تأ ادنعاه تلق دتنح ٠ اباطخلا لذب ةماتلا
 اذهو. 20 عودي 1 نار سدت نم يرق 106 حل ١ 0 لما نا

 ادا تلاقرخلا نع !ةوفك  ةدحاف ةرم نالل ةمدق :ضصلخلا انم.ةسل يذلا دسملا
 اضراا ةحسذ نعو ةيطخلا نابرق نعد

 نم لضفا بيلصلا ميذم ىلع نايرع مّدقت ةنال ةماتلا تاقرحلا نع الوا

 لضافتت يتلا ةبحلابو مكللا ماما مريغاكو هالوم مادق ديعلاك ةسار ىنحاو قيما

 نوكيل هحور ملس هدب فو توما ىتح بالا عاطا ةيعيبطلا رانلا ىلع سايق ريغ

 نيدنالا دبا ىلا هب ادم

 ه:09ة:ثنسناربع ١(



 عمو صلخلا كديبسملا ناكل ف

 هنرك عمد ةدسج سبل هاضرب ةنال اياطخلا عيمج نع !ءوفك هدسج مدق نأ
 هيدي دمو ةنعللا ةشخ ىلع هب دعصو ٌهعم دحناو ةيطخلا دسج لمح تاذلاب ةراربلا

 ان ارفغو ارب انل راصو ملاعلا اياطخ لسغيل بيلصلا ىلع همد قرهاو سانا عي نع

 يدبالا يداعب رفظو

 باطيو هتامح عيج يك انب عفشتب ناك نيح روذنلا داك ل عب دق غل

 هبر انما هب اننال بالا هب 0 م نمو ٠ م ديدُس راو ببيلصلا ةيشخ ىلع

 سن اياك لاغنو انتاولص مع مك مسا ىجيان هبو ةنمزالا ريبدت ل يد لكددت

 اءوفك مدقَت دقو ةقيتعلا 0 عيمج ىوح يذلا هسفن دسملا كلذ نا مث ةنم

 متابذ لعفت تناك ام فاعضا انيف لعفيف موي لك ةمدقنا !ادهعانل ةلعج ملاعلا عيمج نع
 بألا دو ءامملا ىلا هينيع عفر هدسج سيدقتب رس اهل هنا لثلا اناطعاو ةقيتعلا

 رئالمح نيرريثك نءو انع قرهم همدو اداطخلا ةرفغل رسكت هدسج نا دهشو هركشو

 ا كلذك عنصن نأ انرما

 هبعشو هيسيدقو هريبادت راكذت منصن نا انرعأت ةسدقملا ةءيبلا ناف اذهلو

 ةبطخلا نيبارق نم لضفا هنا نيدقتعم هدعبو سيدقتلا لق تاومالاو ءامحالا

 نيح سردقتلا دعب كلذلو ةةيتعاا يف - تناك يتلا ةماتلا تاقرحلاو اضرأا ذب

 لثمو هتاذ حك نارفغلا ةحمبذكو انلجال مدقت يغشلا نابرقلاك » لون هلل ةمدقذ

 1 صو اريح هسفنل راص فورزا

 هذخلو انيدل هتفآرو هتحر ريزغو هتبهم ىلع هركّشن نا هريبدت ركذ نم دوصقملاو

 معمل ُُث كالسنو ه دجمغش ناعالا دالوا لحلو انا ةعبا هب 2 ل يذلا مادق اعيشش

 5 د ءانل 57 يذلا

 قو



 يلاثلا لصفلا هس

 يناثلا لصفلا
 لوف ذإ [صالخلا ةدلاو راكب قف

 ( هللا مأ ةررابوطلل 0( 0 ]. حم | حمم رعح ا

 برقا اهنال بجاو صا اذهو هتدلاو راكذت عنصن صلخلا ديسلا راكذت دعب

 لجا سيل تاماركا نيب هنا ايلثمو ٠ ةمعنلاو ةعيبطلا يف اهرساب قئالخلا نم هبلا

 بجي ةبلاط تسبا تاعافشلاو تالطاا نيب كلذك نيبدلاولا ةئارا رم تناك

 لاف يما اي يلأسا » عباشتب هتدلاول مكسللا ناولس لاق اى امهتبلط نم لضفا اهلوبق
 ١١ « كلهحو درا ال

 ةبحاص اهدحو امنا » نينثالا ليل ةباسح يف ةعببلا لوقت 0 ةدلاو نعو

 « ةئاخ 3 تسسلف ةدلاو اهنا ايو ةاطخلا يف !هتعافش 3 الو هللا ماما هجولا ةلاد

 نا 00 ءاعفشو نيلسوتم اهل نونوكك نيسيدقلا ةفاك ناب هتعس ىلع معن 3 هللا نال

 بكاوكلا رمقلاو تايناحورلاو ةرارطلاو عبطلاب رمقلا لضفت ا

 نوع ملكست لوسرلا كلذك ءاهلا يل رخالا ضعبلا موحنلا ضو موحتلا بكاوكلاو

 انو .رحا عون نييضرالا دححو عون نييوامسلا دمحم نا » لاف ءامسلا يف نيسيدقلا

 لاضفت بكاوكلا ضعبو . رخآ عون موهنلا ءاهيو .رخآ عون رمقلا او عون سنشلا

 فالخي اوزاف نييذلا نيسيدقلا ةعافشو ١١ « قوما ةمايق اذكه . رخآلا ضعبلا ءامملاب
 رو لا ءاك انزإن يذلا نب 3 عسل ديسلا ءاهبو ةاملحا يف نوقاب مه نيذاا

 ك0 لا ا ار ةكاركلا دش ءانالاو لسرلا !ءاجاو نمعلا رو 0 ةدرسلا

 مودعلاب هبشأ

 ايفصا كل ذكر يثأتلاو ءاهللا يف رخآلا ضعبلا لضفي ككاوكلأ ضعب نا اكو

 3 )0 م 7 كك وافاسا



 يسو صالالا ةدلاو راكذت يف

 ةعافشلاو ةدوملا» لضفلا راونا يف اًضعب مهضعب لضفب هيلا برقلا يف هلل

 كل ذك تارينلا عيمج ريتتست هبو اسهترق نم جرا وه سملا ءاهب نا ايكو
 ضيفتد يهلالا همواقا نم ةرداص اهنال ب تا ةلوبقم ي 2 دسلا ةءافُس

 ْ راهطالا 3 ىلع

 ةنم دقت تاعءافشلا تاذ هتدلاو اذكه سمشلا دعب ىلاثلا وه رمقلا نا امو

 سم تقرشا اهنم ةنال ملاءلا اذه مالظ يف نيسلاط | عمو راهطالا اهلضف منو

 ةيناخورأا ت تاريدلا عيمج ٠ يذتسا اهنم يتلا ةراربلا

 يف همجوع سعشلا ربدتب ناك يذلا رمقلا, ليئارسا سعشل ا اهلكما كلانلو

 ةلوبقم انتاولص مفترت اهتطساوب يتلا ملسلاب اهلثم بوقميو ٠ مهتوبسو مهدايعا عبج
 مفسلاب حونو ٠ ةيهلالا تاكربلاو رويخلا عيمج يواخحلا سودرفلاب اههش مداو ٠ هيدل

 ةايللا ةرعشبا لايقزحو .٠ ةحارلا رقتسم غلنو مالآلا نافوط 0 راس ىلا
 اهب يقلل ادلاب قيوم هنيح يف صالأا رك يطعتو ةمعنلا ءام يراجم ىلع ةسورغلا

 ةرارح نم سعشلا للظ, ناكص يذلا رانلا دوو نوعرف ةيدوبع نم سعشلا و#

 ٠ داعملا ضرا ىلا مهقفارب ناك يذلا دهعلا تبوباتو ليللا مالظ يف مه 'يضيد رابنلا

 سدقلا ةرانع نوراهو ٠ اهلا اك اعلا ن٠ صلخي ناك يفلا ة خال ١ ةديدع نون نب عوششيو

 نيمدبل مالظ ليزتو نائالا ينب ةريصب ريدت يننلا
 لك يقسيد رهنا ةعبرا ىلا مسقدي سودرفلا نم عبن حري نا هللا مسر الثمر

 امتطاسوب ضدفنل ةايللا عوبنيو ةمحرلا ةاسنة هش هتدلاو لعج كلذك٠ ضزالا هجر

 لجرلل ىلوط » ميكا ناسل ىلع هلوقك ةئماظلا حاورالا لك ىلع هتاكربو هرويخ

 يجر اخ 0 00 ىلع ف لكر هس ذا يفرط ظنحي يذلا ناسنالاو يل 0 : يذلا

 ملظ ىنأطخ نمو برلا نم ةاضرع لاو ة احلا دجو يىلدجو نمو ةامحلا جرا

 از عفن

 ل



 يلاثلا لصفلا **

 ةمعنلا بقانمو اهتراهط لجال اًلوا ىتش بابسال ةبجاو ةديسلا ةعافش نا مث
 كيلع مالسلا » كالملا لوقك برلا ندل نم اهب تيظح يتلا دوللاو مركسلاو

 برلا انبذج اك هيلا مهبذحيو ريغلا ىلع ضيفب نا يضتقي دولحاو . « ةمعن ةئلتمم اب

 كلا
 لجال بلا دنع انل اًميفشو اطبسو اسهنبا راص املثم ةناف هلالا ما اهنال انت

 يقع اذكه ٠ هاطعن هعماب بالا نم ةماطن اما اندهاعو أنم 7 يذلا دسك

 نوكست امنا يحي نذا ٠ اهنم انتءيبط ذخا ىتلا ةيلزالا ةءلككا نيبو انئمب ةطبسولا

 | يعماي ل 1 ىتح همادق ةعضشو ةطرسو ان

 ةنوذللا مالا نا اكو.« كما 0 » انحومل لاق ام اهب انلعج هللا نال اثلأث

 ركملا امنبا نيبو اننيب لدمت يم كلذك ءاوسلاب اهدالوا نيب لدعت

 اذا هيلعو ٠ ع هنأ ىطعتل 0 اهراتخا هللا نال اهفرُش 0 عبار

 0ك ا ترانا ىلا لع كيم تراص كاستل كلذ نس تناك
 انيس ا تيظحا ىلا ةبعتلا ضوع انيفاكتل ازابنو اليل انلجاللسوتت ال

 0 كك ل دلل نالسعأو مر هنأ ناكل ذاق | تحبو اتفار لجأل اماخ
 احرف ىطاخلا ةبوتب نو>رشب نيرذلا ةكئالملا انتسارج ىدواو ءىش لك انبهو عمر

 نم يع ذا ان متت ىركاب محف تكلم لثم انسنج ءانبا 12 نأ انرماو اميظع

 هللا ماو ةكنالللا ةناطاسو انسنح
 نوكتل لولا 00 يرابلا اسهآسن كلت نال ءاّرح رسكر حت تح ا

 أمنم هذهو ٠ ةامللا ن "ا تعو + دالوالا ةسربو ةمخ نارا هوما ع مخمو نعم 1

 لخد ثمح هذال ة ا ديد 2 ةكئارسو اما 00 يكل هدسج برلا دخا

 0ك 2 رشدلا سئل ةعيفش هللا |ساقا كلذاو ٠ ةاملعاو ةمعناا ةلضافنا تملا

 مهصالخ لجال



 اور ةكئالملا راكذت يف

 كلاثلا لصقلا
 ةكئالملا راكذت يف

 ةعاس لكو موي لك ا ىلغحت يتلا ةليزجلا رويفسا ةرفو ةسدقملا ةعيبلا ترظن ل
 نوموقبو اراهنو المل هتماشم نوامكمو هللا ا مهناو ةكتالملا ةسارح نم

 برأ سودق سودق سودق » نيلئاق هنوستو هنودجت نولازي الو روتق الب هتمدخت

 انتساب مهاصوأ دقو )١ « نايس يذلاو نئاككاو ن اك يذلا لكك ا طباضلا هلالا

 لثم راهطالا تاواص مهيديا ىلع اودعصي ناو اننيبارق ةمدقتو انداشراو العنو
 مهتاولص ىلا ئتلث نا ةينارصنلا ةأشن نم.تبجوا لمملا حيذم قوف بيطاا روخجلا
 ركسشنو مياذمو اًعيبو تاولصو اذايعا مهل هل مقنو مهعرضت نسحب ةمحرلا ني
 مهر نيدوكو ءاذولا يلبلق نوكتن الثا مهتلخ يذلل ديجمللا مفزو مهمعنل

 دّيعن نا مدآ دالوا نييبازتلا نحت انيلع بجي » مهديع ةالص ءدب يف لوقن اك

 ليابتلاو دحلا مدقنو مثدايعا حدفو نيميظعلا ليئا#و ليئاربج ةكئالملا يسر
 « انلجا نم اولهتني يكتم هقاوجا بترو مهفوفص نك لا مهلفاع يف

 ةكنالملا نمتثا ملاعلا اذه قا 1 يرابلا نا ملعن ةسدقملا بتككا لاوقا ندد
 رصانعلا اوظنفحي نا نيرخاو ةعبرالا راطقالا اوسوي نا مهنم ضعبلا صمأذ هريبدت ىلع

 لطتت الثل مهسانجا اونوصبف رشدلاو ندملاو كلاملا مهريغو مم قالا اورب دب نا ضعبلاو

 ىرع ءانمضلا نع ءايوقالا اوعنعو ودعلا دباكم منع اودعسو الث الغل متكرر

 ماظنو بترت ُُى مهاوحا

 ةعبرا ماقا هللا نأ هود ءدب يف ارز ل ةعبرالا راطقالا ريبدت ةهح نم الو

 ربعملا مهو انهشو ارشو ارم اللايخ نيبكار ضرالا راطقا ةعبرا اوفوطيإ ةكنالم

 هللا شرع لوح ةسلاطلا تاناومح ةعبرالاب مهنع

1 



 كللاثلا لصنلا هم

 حايراللو | جس ا لس نا 0 را

 اكالم تاناوصللو اكالم وجااو اًكالم

 حاورا ةعبس لمحلاو هللا مادق نا رركذللا رفسلا أكذب اهعاقاو ضرالا نع اَنلث

 ضرالا لك ىلا اهاسري
 رهظ يبس نم هعش هللا دريا لسوتب ناك امل ةئا لايئاد ذي كلاملا نع اًعبار

 درب, نا ىغتبا الو «تلمق دق كتالص نا » هل لاقو ةكئالملا سئر لئازبج هل
 قّقح 3 0 !ذنلاو ههجوب ماقو سرفلا ةكلمم سئر ةضرتءا يبسلا نم بعشلا

 نيمدقتملا ءاسؤرلا دحا ليئاخيم هتنوعمل مدق

 ةريازطا دآلب نم توقعت 3 اا قار كلا ريس ل ر يكم ثلا ن2 سما

 0 تنا نيح يبنلا عش لا مايا يفو ٠ هللا دونج هاف نا نت اتعما ارا 1

 0 هنأ كل 000- را ينيع هللا 3 تعدشلا يبسنل ُناباَد لمج ىلا ماشن

 1 اوناك ءال“ وهو ٠ ةيماشلا 00 ددع ىلع فدا مهددع 2-0 0

 مياشروا اب كراوسا ىلع » يبلا انشا ناشل لع هلا 0 ,ىدمو :سدقلا ضِرا

 تش اذكهو . )١ « روتف الب برلا 0 ا تاس وانلاو 1 كلرط تلمح

 2 كلذلم امل ةنئاطو هلم لك نا 7 نا

 لوقك هدالمم تقدر همس رك كذلك ل كات لكنا مك علا ع ع

 3 نيلفطلا نيذه 0 لوركا عيمج نم يلا يذلا هللا كا 00

 نا مك لوقا ىلا ءازاغصلا :ءالؤه نم ادحا اورقتحم نا: اورذحا »: صاخلا

 لاقو ١ ٠ « تاواملا يف يذلا يلا هجو نورظن. نيح لك ءامدلا يف مهتكئالم

 رت مدصت الث كنولمج ميديا ىلعي كلر ةكتن الملا هللا يحوي » دواد

 .5) « هكآلم هلعل » اولاق بايلا عرقو نونحلا نم سرطب جرخ الو . 4) « كلجر

 ١( نك )0 <: ابمشا 5 0

 لامحما (ه 15و »١:ه١٠



 + ملم نيس دقلا اكدت 2

 دقو ٠ فصرلا هب يهني ال ادج يظع رشبلا عون ىلع مهناسحاو ةكسنالملا لضفد
 فاكو ه ام ليبقلا اذه نم ةسدقملا بتكلا تكد

 كالم هللا نم هل نيعتب سرككي نيح نم يذم لكنا ةعيبلا ءالع تبثي عباس
 يف نكسيل ندرالا رهن دصق يذلا ماسلا كلاذ نع نامهرلا ناتسب ركذب يك هتسارخ
 بوصنما ميذلا ىلع امئاق برلا كالم رصبا راما هلوخد لاح يفنذ ٠ ابانرب امنالا ةراغم

 ىلع نّتْذا برلا كالم هنا ةباجا ٠ كانه عنصي اذامو نوكي نم حتاسلا هلأسف . اهيف

 نع هخيرات يفل يفلاربعلا سوفيسوي ركذي كلاذكو ٠ سدقت نيح نم عضوملا كاذ ظفح
 ةكئالملا تاوصا نوععس سانلا ناك ةيمور كلم هملع ىلوتسا امل هنا سدقملا ثبب

 « انه اه نم ميزعل » لكمملا يف خرصت

 حاورالا يزل ءامللا ةكنالم ردحنت ةيهلالا رارسالا سدقن ةرم لك اًريخا
 نع ملكتن فوس ام هلل اننيبارقو انتاولص مدقتو حالصلا لمعل اندشرتو ةثيبخلا

 ا” انيلع يمي اذهلو . ةكئالمللا سيدقت يف ةعباسلا ةرانملا يف هللا ءاش نا كلذ

 نيعتسنو ءاعفش انا مهذخت" نا انتاولص برقتو انتنوءمو انتسارجم برلا مهرعا

 اومدقي نا مهنم باطنو مهيف لاخلا حورلا بيهتنو مهءعركسنو ةقشملا تاقوا مهب

 ال مهالوم ةيصو انسدو مهءاهلا عطن ' اذاو ٠ يوامسلا ميذملا قوف انسارؤو انتاولص

 ةايلعا هذه يف ةوخا مهل نوكتسل ءانمالا ةمراهقلاك اننورب دب لب اندضع نم نوفنأب

 ةعئادلا يفور

 عارلا لصف
 نيلئاق نبسيدقلا راكذت يف

 صقني كلذ نا نيمعاز نيسيدقلا ةعافش اوركسنا ةعدتبملا عايشالا نم اموق نا
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 سلا رون صقش نا نم دعبا ىكاوكلا رون نال دساف هومعز ام نكل هللا دهم نم

 رضي مل (م امركم انفاعتم دسإلا ءاضعا دحا ناك اذاو . هالوم فرش ديزت ددعلا ةماركو

 توم برلا ماما مك” دقملا باتكلا لودي اذملو ٠ هيف وه يذلا ندبلاب كلذ

 “« مهعرضت كييسلو هنايمت | 5 2 لعفب هللاو » هنامفصا

 كراملا انها برلا اهيا » ةلئاق ءاعبرالا ليل ءادهشلا هناسحب يق ةعبنلا بهشتو

 ديجحاتي مهل دمعنو كءادهش رك ناب ع تبيح لك يف يذلا تنا١ هدحو سودقلا

 قافالا 0 مهفرش تمظع كنال يملالا مثراكذت 2 ربلا ريبادتو حورلا

 ةدرطا ةمصئلاكو سدقملا كلعساب نيطايشلا مزهنت روبقلا يف ةءوضوملا مناضعا نمو

 ناس هةر تا راهطالا ه1 شلل ناكل 4 ل 8 عنب يلا

 هلك ملاعلا يف ركذ ديصي ناب سمأ هنسفن ترلا ْنأ دهشي رهاطلا لمجالاو .«راظقالا
 هسأر ىلع ببطلا تضافا يتلا ة ار

 اراكذت مهل عنصت نا ةعيبلا ىصوا برلا نا 0 لافطالا | لتق ةالص يفو

 اا كل] نآوأ (سرنافطسا ناك كسا لسرلا را دقد :نادمعملا انحوب نع لق كلذكو

 سانكلا لك يف ةيراكلا ةداعلاو . ديدلاو قرتعلا نيردوعلا نم محاو سما وهو ٠ هريغو

 ركذن حاضبالا ةرفو يف ةبغر انناالا ديزا ةلدا داريا نع ىنغت ابرغو قرش
 ءامسا نوعدي كربلا ءاطعاو ةرورضلا تاقوا يف اوناك نيمدقتملا ءانالا ناالوا

 ا ل الا راس كح اف ترسو 0 ميشربا ٠ اذا نذر
 هيدلاو ءاعدب وسيع هنخا دي نم ةصلخم نا برلا نم بلطي كئلطت ناك فاتك( ضرا ىلإ

 يدلو كراب نيحو ١١ ٠ « وسع يا دب ن + ىدحلا ق ةدساو ميهربا يللا هلااي» الثا

 ذم يىلاعد يذلا هللا . قححساو مهرب 0 ياوبا كلس يذلا هللا لاق » فسوب

 ايعدماو نيمالغلا كرام رس لكص نم ينصلخ يذلا كاللا ٠ ٠ مويل اذه للوتتك

 ىسوم كلا 154 « ضرالا ُْف اًريثك اعتنقملو قساو ميشربأ ىوبا معاند يمعساب

  0 0 0م.:ه١٠



 «9 نيب دقلا راكذت 2

 نماو مهرب براي ذا » لاق مانصالا اودع دق تعشلا أو 01 ا ميلك

 دواد بلظي ناك كلذكو . ١0 “ مم اهر ةواسف ل 6 الو لالش بوقعن و

 ةسدكملا بكسل 4 100 هيلا همنملاو ابوطو املباو

 كلهاو ماساو نائاد 5 هغ ا ىلع بضغ اك ىلاعت هلي نا ذددعلا رالس 2 < اح دقو

 ءاسيحالا نيب فقرو ةريجما نهاككا نوراه ذا سفن فلا رشع ةسقن وحلا مبنم

 لوقتو. 5١ «ةيرطلا عفرا 0 هربا هلا ان » الاف فتهو تاومالاو

 ءامساو ةسدقملا صساخلاك تناك ةثالثل ا تالاسال هذه نا ءاثلثلا حامص يف ةعببلا

 ةبرضلا تّفكص بوقعبو قحساو ميهربا ةعافشو بيبطلا روذلاك ةثالثلا ءابآلا
 بضغلا قو

 ناو نداعملا نم ,ةرامح ىلع طابسالا ءاسؤر ءامسا شقت نا برلا ىمأ اين
 أروم مه اوديو مهد دع ىلع م ءادملا اوصصن و هتمدخ 2 مه ايق ىدت ةنيكل | اهلمحي

 هللا دستع سعشلل ٠ ءاعفش | رزكيل الا اذه اذالو : < ) مه# ءاضعا اومركو نفادمي

 ماظع نا» سريمخلا ليل ةالص يف ةسعيبلا لوقت [5 ةمعنلاو ةمحرلا مهتطاسوب لانيف

 ضل خرم. بعشلا صاخ اهب :بوقعي لال امسننا رويل كواطانلر نشلا نفسوي
 ٠ نيجاتحملا ةنوعملاو ءافشلا اهنم عبنيل ةنمؤملا ةعيبلا يف عضوت ءادهشلا ماظع كلذك.

 « «ءافشلا ةنوكسملا د ميلعجو مهمظع يذلا برلا كرامم

 ةماظع سمو يبلا عشيلا ربق يف تيلا حرط اهل ةنا سدقملا باتككا ربخأ الث

 هملعم ءادرب سسلا ىلع ندرالا ربع روكذلا عشيلاو ٠ + ) هيمدق ىلع ماقو شاع

 سوحولاو ةفطاخلا رومطلا ُْي بعرلا قل ٠ هللا نا رسفملا بوقعي تنثاو ٠ ه) ايليا

 ناك ىذلا مدأ دسم اماركصا ةئمذسلا يف تاناوملا رئاس ىذاوت الث ةرساوكا

 مهنم كلها ام دعب نييلصوملا رك اسع نم 5 ةندم ظفح دوادل ةيأعر ناو اهف

 »سس بي:5١ ددعلا ( اء عرا مترزخ 0١)

 +١ :” كولم هب (ه م ع تلا +

© 



 عبارلا لصفلا 330

 ءذه يمحأ » يبنلا ايعشا ناسل ىلع برلا لوقك اهلا ني «ثالثو ةسمخو ةئام كلما
 ةالصيف هسدفملا ةعبسلا لوتكو ١١ «ىدبع دواد لجأ ن ا رجأ 0 00 ةسدملا

 مايا ُْف نييروشالا را ميلشروا 1 ل لجأ ندر بعشلا نع توملا

 ة<وامملا كماظع ةريخذ لوبقل برلا انلها يذلا ديبشلا اهم نحو . كلملا ايقزح

 ا «زجرلا نم وجب كتالصب ةايح
 اذوهي مهضرح ليئارسا ينبب مألا تطاحا أمل هنا نييباككا رفس يف روكذم ٠ امبار

 6 هنا محل دبشو هللا ىلع ني 0 0 اولتاع تايولا مراح زاك نا يلاككا

 أع رباثم وه انببو بعشلا ن 00 برلا مأ ما اءاق راخألا ميظع انوأ ملحلا يف

 0 ل ا البل يل هجولا حيدص رخآ داك انوا عم رصبأ ةلطلا

 يف دهم ةناو ليئارسا سعشو ةوخالا سحب هللا ىن ايمرا اذه :الئاك امنوا باجاف

 اهلنا سنقل ةكتلاو كعمل نع لطلاب مدفن
 نم ديزاب نائالا ينب ةدحتا هنلا وسيدق عراسي نا ةعيبلا ديرت ءالوه لاثم ىلعو

 5 006 ةرماسلا ةنيدم نودضعييبنلاعشيلامهدهاش نيذلا ةكنالملا ركاسع
 ابان

 ادمكحو 6-5 |ةم مصو . |ةنبوب بتحو ي هرم يح فم هيج اثخمو ادم ىإس ل

 حرا اصح .هكل امدكو |ّممح ةمزمصصح |هوب اكإ دمحإ يلو .اهودق ابك يكل زمملحو

 ”) |وظو يورح |ه المسو نح بحصو |ونرعمو دج اهوده اح

 اول 9 ىلع برلا لاق دقو .ديدملا 0 نم نيسدعلا ةعانس لك 3 انما

 مكنولقي لالالا مككردا اذا ىتح ملظلا لاب ءاقدصا مكل 0 « ليحنالا

 مسووس انشا ١(

 دلل داما يللا يل هه عال ماركا وب ماظع ىلإ ىلا نم بلم الا نا نا يا( ؟

 ةسدقملا ةعيبلا رصتنت مكف هقفار يذلا ةكئالملا ركسمب رصتنا دق عشيل) ناك ناف ةسّدقملا
 اهب ةرفتسم هللا ةوق نال اهيف ةدوجوملا ءادهشلا ءاضعأب



 بيس نيبدقلا راكذت يف

 نيرشعو ةيسعبزا .شرعلا لوح. ىار »و ... 0 + هللا ملك ليتل ةالوققلا وفن

 مهو .٠ ”) ىهذ نم ملاكا مهسوؤر ىلعد اضم ابان يبا دوا 5

 يو أروي ةملحمم بهذ مر تاماحر ةرانزح مونم لكلو لمحلا ماما نودوسل

 4 ) نيسيدقلا تاولص

 سئانكلا ءاشب اورمأ نيذلا ءانالاو لسرلا ميلست نم كلذ حضتي اًريخا

 'ىجتم ناو نيسيدقلا» صالللا ةدلاو مسا ىلع تانوثبالا ريوصتو مياذملا بنو

 ةلوبتملا مهتابلط ةطاسوب نيحار ةرورضلا تقو مهتنوعم بلطنو كباذلا ف 1

 تاوعدلاو نيشائالاو تاولصلا 7 تنتر مالا اذهلو ٠ 1 املك برلا ائيطع

 دسقو+ ةدعاو ةنودعاو بلك ميم اوتشتسو هيبلاك قاناتسرلا اع ىتح

 دمتسنا مهءاضعاو 0 200 كربتنل مهاداتب ضرالا ىلع برلا انل ىَتبأ

 مهتاولصو ءادعالا اهب ربقتل مهروصو اهيف مهحبسنل مهدايعاو ءافشلا ةمعن اهنم

 ةاألا زخح مهينكذ لومقملا رول اك اه يضراسنو ةسلا عالق ها اد رص

 مودي مهكذ » خاريس نبا لاق اك ىضرلا نيبارق ةمدقتل مهجباذمو أب انف تانك
 يشل عيمطو مينمل حلاصلا مهععا نرفلخيو نسوسلاك منماظع رهزتو ةكربلل

 ه١ « مهتحدم

 فو تيدر ةءاشب نوتيتسسم اراتس يببلا يف مين ديانا 41 و ل
 الباب طحتل ١ يفو لامنادب قيرحلاو رانلا يفو نويشتو سوا عضبلاب شطعلاو ءالغلا

 ارد ةديسلل دامعا ةماقاب ليحتالا انحوي سمأ ديدملا دبعلا يف كلذك رويغلا

 سوّؤر ىلع ادبع رام مياذلا نوثيي ضيا نونمؤملا اذكو ٠ عورزلاو مو د رشا
 نوديغتسيو ماوهلاو تابايدلا كالهال ناعم رام بارتنم نوذخأب» ٠ فشنت الثا رمنالا

 <: اناورا ذ هه: ايزر ) 6«: امول ) ١

 |ا>- 205 حنا ريس نبا +: ةهاؤور د ».)



 سماد لصفل) ا

 | رهون رام ىلاو .٠ راعملا لارسال سانا ل ل نولبهتس'و ٠ سوردأت راع بورا 2

 طممود رام ىلاو ٠ عرصلا عفدل سوينوطنا 0 ىلاو . رظنلا ىلع ةضراعلا ضارمالا ءاعسل

 ىلاو ٠ ءادرتلا عفدل ةرابرب ةسيدقلا ىلاو ٠ حورقلا ءربل سناءور رام ىلاو ٠ حابرلا نيكسنا

 اذاو :رافسالا طا ةلازال سحرج رام ىلاو:. ةنوخسلا ءافشل,اروم ةسيدقلاو كر 0

 ءاضعا نولمحي مهاباطخ لجا ن٠« سعشلا ىلع هللا بضغ دتشاو تابرضلا ترثك

 مهنع عقررو ةسعلاب مهيلع هللا فطعتيف انوي ربو نيسيدتلا تازوتياد ءادبشلا
 تبذغلا سيضق

 ىلا مدآ نم هللا اوضرا نيذلا نيسيدقلا عيمج لوا ركذن ةسسلا مانا يف اننا مث

 ُْف انهاه هك كو ًاعفش هنو هلم# عنصنو هديع 00 2 . اذه ائموي

 نابرقلا اذه مدقتي هلجا نم يذلا نالف سيدقلا 5 ةصاخ »نيلئاق سادقلا ةمدخ

 اع ةمرقتلا نعتساو ا دلص لان اغلا ىذلا الف نك كر "كلا ةلعم نركت

 براجتل ا ةنع زجأو هلاؤس كتمعتب بجا موحرلا انملاو انيراب تنا ٠ هلكبه يف نابرقلا
 هاناطخو هبوند نع حفصأو 5 لكو ءادربلاو ىمكاو بسضغلا ناضفو ررضلاو

 ا ى» فاح

 نيطسوتملا ءارزولاك نيسندقلا ماقأ هللا نب ا ىراعلا مهقن اهريغو هذه 1

 لصور مهدحيو ضرالا ىلع مهو 0 عنصي هللا اك ذاق ل أوعفشل 1

 هل طم اراد يرااب مكف مهتالط بيخي الو مهرقتحي نم رقتح بو مهولبقي نيذلا

 مكادلا ديلا يف ا
 «[ع2تن6 «هحتتو و سس حد لدم

 سماثلا لصفلا

 ةعيبلا ءاسؤر نم نارفغلا ةاطعملا مباذملا ف

 ةنع ليزي هنا امههدحا ناررض ةبلصن هذ ةطخلا ُْف طقسي نيح ناسالا نا



 3 نارفغل) ةاطمملا مياذملا ف

 هللا رظن الف . يدبالا كالملا قمتم امو ريصب هنا يفاثلاو. ةنم دعتنسو هللا ةمعن

 مهل لاق ذا نارفغلا» لخلا حييتافم ةنهككا حنمو ءيشن لكهنباب دّدجو ةمحرلا نيعب انيلا

 ىلع هومتطبر ام لكسو ٠ ءامسلا يف الواح نوكي ضرالا يلع هومتللح ام لك"
 ١ ) « ءامسلا يف طوب رم نوك ضرالا

 ماما هب فرتعي و ٌهنم فلس ام ىلع ناسنالا مدني نيح قداصلا دعوملا اذه ىلعذ

 ةنكل كالحلا هل ببس يذلا همرج نم ومي طبرلاو لخلا متافم ُهل ةاطعملا نهاككا

 بيرقلا ىلع ضوعب ناب كلذو هتريس فلاس لدبي نا هيلع بيب توكملا لخدي ىتح
 اهضرفي يتلا نيئاوتلاب ةسفن بذذعيو هب ةفااح ايف هقلاخ عضخيو ررضلا نم هب قللا ٠
 ميدقلا يف نيناوتلا تناك ١ ةيطخلا نم اهقاذ يتلا ةذللا نع رّْثكيل نهاككا هيلع

 تاماصو ةديعب تارابزو ةريثك تاقدصب نومزتلل نوبناتلا ناكو ةبعصو ةدددش

 روفاث روضحو رارسالا لوانت نع منوعذع اونك مهلعب ةاروتلا تدرعأ نيذلاو ةلبوط

 اوناك نورتحاو ٠ مهاياطخ لمت مسح نيرشعو ريع نيئس عمس سادعأا

 نينمارملا يف تدرب الو ٠ ةيدقلا بّمكلا نم فرعي اك سنانكل ١ باوبا ماما مهنودلحي

 فيف#و سادقلا روضح يف مهل نودسفي ءابآلا راص ىلوالا ةرارطاو ةريفغلا كلت
 نيناوقلا ًالوا اوفوي ىتح ةماككا ةللاو ناب رقلا لوانت يف مهل اونذأب مل نكك نيناوقلا
 ىضذم يذلا نرلا رخاوا ىلا ةينوراملا انتلم يف اظوفحم كلذ لزي لو ٠ مهيلع ةتراا

 ليئاخيم كريرطبلا ةرايزل ةيعوسبلا ةينابهرلا نم اتشيطاب ناوج بالا ىلا الو
 هم
- 

 وه الل اًمفو فارتعالا ملعم ءاشيام بسح ىلع ةبوتلا نيناوق نوككناب حمسف يزرا .٠ ٠
 ةرارح تدم نامإلا ىداكب هنا وه كلذ بسبسو ٠ سئاكلا| 00 يش ةصورب راج

 نع ةاوهسب نولدعي و شحاوفلا نويكيري اوراصو رشدلا بولق يف ةبحلا تّلقو نامالا
 نيرذلاو نيناوقلا ةدش نم فارتعالا نع نوعدتمي اوناك مهضعب نا ىتح اياصولا ظفح
 ابظفح نومعصتس اوناك نوفرتع

 ١( ئه "١):و١



 ةيبطلاداسف ىلا ارظنو مهاجر اوعطقيو سانا كلهب نا نم افوخو اذه لجالف

 ناك يف درو اك نيناوثلا مهنع فّنْحتو نوماثلا ةحرلاب لماعيت ناب ءاسؤرلا رمأ اهنعضو
 ةئطخ بسب لجر ىلع ةللا كسما ا دن يليجتالا انحوب نع يلاحررلا بطلا

 لصوصللا كراشو' ىذف  صالقلا نم سني هنا ىأر مث برقتلا يف هل ذأ 5 الا

 لوسرلا كلاذكو ٠ ةيهلالا رارسالا ةبارقو هيلا هسفنب وه قلطنا ةقرسلاو لتتلا يف
 ةغاي املف هانز بسب نينمؤملا ةكرش نع هاهت يذلا كلذ نع ستنروك لها بطاخ

 00 كلي الثا مهدو هل اوصلخيتو هنع اوفعي نا مهيلا بتكو هنع اقع نقلا هنأ

 0 اساف ٠ ممغلا طرف نم علتس الثل هوزمتو هوماست نا مكك ىرحأ» لوقي اك

 يل نوعبط» متنا له مكتيكرت ىلع 00 كتاوت نإ كل اودكت
 يشب اكءاسم تدك نا ينال . ةحماسم اضيا اناف ءيشب هومتءاس نف ٠ ٠ يش لك يف

 ]يحال اناف ناطمشلا اني ركع الائإ ميسملا صخش يف مكلجا نم هب ”حيماسم انا اهاف

 )١ « هراكفا

 لمكمسحأ هتمحرو هلدعب و دواد لاق 5 ةحرو لدع برلا قرط عيمج نال نكل
 اًروج كلذ نوكيف ةمحرلا نود ةرسعلا نيناوقلاو لدعلا لمعتسن نأ يجيال انصالغ

 ىلا انعطو لدعلا ةيهام انلهج دق نوكنف طرفملا نيللاو معاستلا لمعتسن الو (ملظو
 بسلا اذهو . زيبقلاو ةنطفلاب ةبورقم انلامعا عيمج نوكت نا بجي مث 00 بونذلا

 نا هتقرعم قباسب ملع نال سدقلا ريالا نيناوقلا نودت نا ببلا اهي

 ريكسلاو ينغلاو د ىوقلاو فيعضلا رب د نا نكي الو م انداسحأ

 1-11 اوعثول 0 ةنبكل ا لعجو ناطلسلا هتعيب حنم دحاو نوناتب ريغصلاو

 50 هن حبسملاو مح 2 مرا مح 0_0 لوقك ةنطفو ىوتت

 4 نزاخلا 0 را ل ار

 7 هللا كاذك هنقوم عالم بدو ةهليح ْ هعزوبو هالوم ثكزر 0 أيما نوك نأ

 مس :سستنروك ١ ( راو نتن "0



 >< نارفغلا ةاطعملا حباذملا يف

 دمحتأ »لوسرلا لاقم سسح هتمعن ىنغ انباع ضافاو 0 هنبأ عم بالا

 تالزلا ةرفغم همدب ٠ ءادفلا هيف انل يذلا سما يف انماع اهب معنأ يتلا هللا ةمعن دم

 هتكيشم رس اميلعأ ذا ةءاور هكش لك يف انيلع ايفان 0022م نع

 ددجيو عمجيل ةنمزالا ءلم ريبدتل هيف اهدصتف قبس يتلا هتاضرع بسح ىلع

 ١ ) « ىش 9 8

 ىلع هوعزوبل ة :ىكاو لسا لا هملس نيا وب د م

 ٍُط ا يذلا يكمل نيمالا ديعلا وه ىرت نم » ىلاغت هلوقك نيجاتحلا

 هدصص' هديس يلاي يذلا دبعلا كلذل ىبوط ٠ هئيح يف ماعطلا مهيطعيل هتان لها

 ةلئاق لسرلا ةمدخ يف اذهرسفتف ةعيبلا اما» ٠ 5) « اذكه عنصي
 الح |مطااجوإ ينإ مجذو . |. هححصو دكني احم يويم سم مهمه رددمع الحب

 32 ماكآلا عم دحلا نعفرتل « لوك ةنيكلا هب ةناسح ءدب يلو. م) لمورحلا هناج

 هتوكلم 00 نييبارت ةنيك هتاذل ىفطصا يذلا راحالا لمكمر ةنهكلا

 اذه تااسنلاو نيحادءا ىلع هرقل هانغ اوعزومل هلام ضر ممتافم مهلا ماسر

 اذ 166 ءانالا اهامس يتلا ةسدقملا ةعيملا تحرص مظعملا ناطلسلاو قداصلا دبعلا

 ةشخ ةعدقلا نيناوقلا ضرفب نيروبح اول ةنبكسجلا نا هللا نئازخ ىلع هللا ي

 يدرس لف يع راب نكلو مهاجر اوعطتيو نويئاتلا سأيي ن
 ةتيمم وا ةيضرع يأ اباطخلا يف اورظني نا يغني _ مهنا يأ مهنم ا

 7-5 ف ف درا ةمداع وا ريغلاب ةرضم ةاضاخمقوا ةددح“ هيدارا ريغ راهيدارإ

 سكعلاب وا هل قم وهأ فاتلا ةلاح اوعاري نا كلذك مب ملعو ٠ خلا سام دعوا

 فيعض وا رمق رهأ مث مث ٠ هراكو ا ةيعاوطب نوناقلل لباك لوا الخلا يف طوقسلا دوعتم

 +6 : "4 ىتم ( اا ا

 هتتازح ىلع همراهف مهلع>و تروكلملا زوو دلاةم مهيدبأ نيب عضو - هةمحرثلا ف عب

 ةسماالا



 سماقخلا لصفلا ه4

 هفضل انقارف راف هقول رردإلا دعاك ى لكلا دبر :كل ذراع وا فاعل وا

 ةلكلا هنوطعب و هتئيطخ > ةجامسلو

 تلاشت قا تراسل 1 كلل مراسل نإ اجلا سل ترس در

 برلا دسج لوانتيو فارتعالا نسحي نم ىلع تانارفغلاب اودوجي نا ةنبككا ءاسؤر
 سيدقت وا ةسماهشو ةنهك ةماسر وا مثذمو ةسنك سيدقت ضرعم يف ةبفاص ةينب

 كلذو ٠ اهلكاش امو ةرعد وا حابز ةلفح وا ةسنك ةرايز وا سيدق ديع وا نوريم

 حيسملا نال هيسيدقو هتدلاو تانسحو صلخلا ديسلا تاقاقحاب نيبثاتلا اوعي ناب

 5 د5 لك كافأ 5 همد نم تل ةطقش ملاعلا صلخي نا 0 01

 هحالص انيف مظعل رش لك نم ديعب يكسصحز *يبب هنا نيح يف ببلصلا دوع ىلع

 نع تلمح سندلا نم ةبربلا ةتدلاو كلذكحو .حورلا ةوق لكبو ةمكح لكب
 00 اا كشر الطول كل راو هلل سل تافشم”ناقنا ةلتطو أ ذر

 اورفكو ا نا اويلص نيذلا رليطالا ةعاجو نولتتملا» نودحوتملاو ءاملعلاو

 اوقاذ نورخاو » 0 لوتك مهداسجا ه هلل اومدقو هتاذلو هدونجو ناطشلا

 روحا كسلا ل اراتقو ا ارك امحرو نحل او دويقلاو دلخلاو ءزملا

 مهل اًمحتسم ملاعلا نكي ملو نودوهج نوقياضم نوزوعم مثو زملاو منغلا دولج يف
 ١١ « ضرالا فوبهكو رواغملاو لام او يراربلا يف نيملات اوناكف

 يدبا ىلعو مهما ةعيبلا ةنازخ يف ةظوفحم ي“ نيا رئاخذلا هذهو دئازلا ىنفلا اذهف

 مهتوخا نعو ملاعلا ةدهاجن يف نيقاملا اهب نع ةعافش عونب هلل اهمدقت ةنبككا ءاسؤر

 نع هتءدب ةماط الو هنايفصا ةءافش سخيال هناب نوقثاو اننال . رمطملا يف نيبذعملا

 ةحرافلا مايالا» ةيلللا دايعالا يف نارفغلا مينغ امناد ٠ مبلجا نم ُةنبا بلص نيذلا

 نارفغلا لينو رارسالا ةكرشل حورلا حججاهتباب ناعالا ون 0 ةسدقما عياذااو
 مصممي

 ١( نسناربع و9١١:وس
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 كثللاثلا حرشل ١

 سادملا مدع مهلجا نم نيردلا نيئماوملا تاومالاو ءامحالا راكذت 2

 ءاسيحالا نع ملكتن نا قال نيديجلا ءاعفشلا هللا ءايفصا نع انملكت ام دعب

 انبه مهنكذن نا ةسدقملا ةعيبلا تعمر نيذلاو ةءافشلا ىلا نوجاتحي نيذنلا تاومالاو

 لوصف ةيناك ىلا حرشلا اذه مسقنو ٠ برا دسج ةمدقت نم اوديفتسا

 ناتسكالا يب نع ها ًاعمضج سانلا نع باطلا ترعت يف ٠ لوالا لصفلا

 ثقف يبحح فالس ةمادممر لوقن 3

 يف يبصحح توسوس |ه») نيلباق ىذرملا نع ةبلطلا ةمدقت يف ٠ يلاثلا لصفاا

 يبححخ فالس هبطموم» لوقت ذا ىلوملا نع سلطلا سررقت يف« + كلاثلأ ؟لمحتلا

 تى ونت ع

 نيلئاق ناسحالا با>صاو نيدلاولا نع باطاا بم رقت يف ١ سماخلا لصفلا

 بصالون بحإل امهم ابؤههو مح اهرح

 ةسلا مايا يف تاومالاو ءايحالاو نيسيدقلا ركصنت يف . سداسلا لصفلا
 |ةمموه |[همحشا 2 هاسقت ْنَع نماكل ا بلط برع يف ٠ عباسلا لصملا

 بحكح باعسش و

 رارسالا هذه أرب نيح نداككا لاعفا يف ١ نماثلا لصفلا



 لوالا لصفلا 30

 لوالا لصفملا
 نيلئثأف ناميالا ينب نع ةصاخو اميمح سانلا نع بلطاا بيرقت ف

 1ايام
 0 ل اي ل ك5 م اسرسحلا

 لبق لأسأ » الئاق هيصوي سواتو ىلا بتنك ةنوكسلا ملعم لوسرلا سلوب نا
 سا 0 لجا نم تاركشتو تالسوت» تاولصو تاعرضت ماَقت نا ءيش لك
 توضلخح نضاننلا عيمج نا ديري يذلا انصّلخم هللا دنع لوبتم» نسح اذه ناف

 ناسنالا وهو دحاو سانلاو .نلا نيب طيسولاو دحاو هللا نال قلا ةفرعم ىلا نوغلسو
 ١١ « عيمجلا نع ؟ادف ل لا يذلا حبسسأ | عوسب

 يف ينعا تقو 0 ا لاك يتلا ةالصلا ةماقا ةيصولا هذهب لرسلا ذر 0

 نماكل ا مس نبع 3 ةعببلا تعمر اذمهو ٠ هنع 6 رهاطلا س

 خرصإ « مثلا نيالاو تنالل دحلا » الثا ههجو ىلع سلصلا ةراثا تاولصلا ةءادب ف

 ايندلا ىهتنم نم ميسلاب نيئموملا هعيمج ملاعلا مالسو ناما لجال عرضتن » سامثلا

 « اهابتنم ىلا

 برا اهيا كيلا عرضتن » اللثاق سادقلا ةيابن يق نإ ل ال

 ترا ار « عج ملاعلا ببتر“ نسحو مالسو ناما لجا نم يوقلا يملا هللا

 نيفونملا اهدالوا ةنايصو ةيلوسرلا ة مالا ةسدقملا ةعيبلا تدشت لجا نم كلذ

 لوبقمو نسح وه (يمج سانلا لجا نم بلطلا نا لوسرلا دبش دقو ٠ ءايحالاو
 ةنبا لسرا كلذلو قللا ةفرعم ىلا اوابقي و اعيمج سانلا ابحي نا بحي نال هللا ىدل

 انيطعي ال فيكك اناجا نم هنع فعي مل ناكاذاو لككا هب دّدجيل ملاعلا ىلا ديحولا

 هيلع لبقو اندسج سبا ُهنال نبالا ىدل لوبقمد نس وه اذكو ٠ ٠ يش لك ةعم

 ١( ١)تمموتاوس :0



 60١ ًاميمح سانلا نع بلطلا بيرقت يف

 اعيج مهيدتفيل مهلكر شبلا نع تام كلذلو . يبنلا ايعشنا لاق اك انااطخ عيمج
 1 ىدل لويقمو 0 . 00 مادق مييف ًأاعمفُسو اهو راصد زر

 | لكك ةكرالا عم ةايملا يطعي حورلا نا اكد ةابحلا عوبني ةنال سدتلا
 اغلا راعا يطصعيل ن 0 4 ْي هما نس لك يف "لاش يه كلذك

 ةعسلا دمج ىلكك ةسادقلا رونو

 ٠ ثونمهل لا باحصا دل ًالوبقمو اتسح بلطلا نوكي نا ب هيلع ء انو

 نوره نأ 5 : فسعشلاو هللا تال نيب نيطعسوتم اونوكمل لا هدا هده اوله 1 مهنال

 ناحمص ثاح ءارالا ءامسأ هقلنع لعر هلك ملا ءلا مسد هسأمل 525 ىلع عضب ناك

 رابطالا 6 ةعافنشب روتسي نا 5 ميسا نهاك كأ انك حاب دلا بيرقتت مدع

 ىذل ًالوشمو اتسح نوكيا نأ بجي 7-5-2 نع تنرلا كس يل قءاراو

 كميرف تح 7 الناق برلأ صا كو دحأو دسحو دحاو عون مهلكم نال سانلا ع

 لكحص تو صعب نع مصعب باطلا اومده نأ مهنم كيري انكم « كلسذن لثم

 ناسإالا ءانبا امسالو دحاولا ندملا ءاضعاك ريا ىلع نونواعت ثيجي هبي رق دحاو

 داحتالاو ةمحلا دسج وه يذلا برلا دسج يف نيكرتشملا

 أوعنم أهمل 00 9-0 لسد ةئيلماسا ةءاجس اولمأت 1 0 ل ىلع

 هم 0 رفوأ رششنلا سنج ل هةو هانالمللا نم 0000 هع ندلو

 اناطخ ن نعر مي نع نيبارتلا او | مدعتا نأ ةفللشلا ؛ م. هد اك سالنثللا مه كادلو

 تاقوغ كيبعصم ةادعلا ف را ناك هنا » بوبأ رهس عدد 2 1 مهريغ

 ١ « مهيولق يف هللا ىلع اوفدجو اونطخ يب لعل الثاق مداللا 000

 سلب ةعيبدلا _هدقمل لخدب أمدنع 0 نوراه سعأ سو.هانلا هلأ ئ امَءا و

 4 لد ىلهأ ن نعر هسفن نع يىلصي و ةمدقتلا بعذشلا نم ذخأي 0 ريدم

 ١ بوبا 5١



 يلفاثلا لصفلا 6

 نع حئابذلا بيرقتب أدبب موي لكح مهنم لجرلا ناك » هلوقب لوسرلا حرشي اهسح
 نع اهم ناك ةنألف صآخلا دّيسلا امو * ١١ « بعشلا نع مث ءاياطخ
 00 نا ةجاح نم ذل نكي مل ةئيطخ لكحم نع اديمبو ىندل

 0000 داو ف ملل اف هكر هلك اء عش كاكا"
 000 بلاص : ا بيلصلا مثذم ىلع ناك نيحو ٠ يدبالا صالخلاب

 لد يارا را فسوب عجشتو دئاعلا فرتعاو صللا نم نمأ يح م «ماعنإ رون مهيلع

 0 0 نيح كلذكر )» 00 رع 0 » نيلثاو مهرو دص نوعرقب ساريا

 0 0 ل مذيمالتل لاق ة للعلا فا رهاطلا

 مثءافلخ ةنبكلو هلسر ىمأو ياثلا هئيجْلادهع هلعج مث «اياطنا ةرفغل نيريثكل جا
 0 نلت زاك اناطلا ةر عل عشنا نعد مهنع هومدتن و هوسدقب 2

 ةايح الف همد اوبرشتو رشبلا نبا دسج اولكصأت مل ناو . دبالا ىلا ايي زيتا اذه

 ' 4 رشا مك
 شل مدلاو دسالا مب لك مدقن نا ةسدقملا ةعمبلا تعحر بسلا اذهل

 حفصبل مهلجا نم نامدقي نيذذلا ءامما كذن 1 طقق سعشلا اباطخو اناباطخ لجال
 5[ عسس# نم 00 مهتاوما حي ريو 0 ةغبو مهيونذ نع كا

 اعيمج ءاسنلاو لاجرلا عنصي نا رشع ثااثلا سويب بالا يصأ اذكو ٠ ةيدرلا تابرضلاو

 الل ال 21 ا ا يدل ردشلاو نسا ةمدتت داعإلاو داغالا لك ف

 نا سمأن » نيلئاق عبارلا نوناقلا يف اورمأ هنوكسنتام يفاوعقتحا نيبذلا ءابالا كاذكو

 ءاسنلا» لاجرلا عيمج نم مبذملا ىلع رمزا زبخلا ةمدقت داحإلا مايا لك يف عنصت

 عيمجو لياه عم ةكرشلا ارتحتسيو مهالطخ تاطابر نم نيبارقلا هذه اولحنما

 « ريا ىلعاف

 نم ةيجار ةنوكسحملا يف ةقرفثملا سناتكلا عيمج ةداعلا هذه ىلع ترجح دقو
 هدا 61هلططسشسيسلا

 تاس 1 اح سوه نييئلاربع 9١(



 مرح ىضرألا نع بلطلا بيرقت يف

 اذا نينماوملا تالط بيخيال ناو ٠ ا م:وقحتسي نيذلا ىلع هتمعن ضيفي نأ هللا

 مرح وا ةعد» يف اوعقو داعلا دعب نيذلاو نيددقتعملا ريغ اماو . مهلة ديفمو ةقنال تناك
 مهءامسا 50 نا نيد نك مهلجا 0 لمن نا ةنيتام دّقف ةرهاظ ةئمطخ وا

 ةسداسلا ةزانلا يفك لذ“ حطوا قوس 5

 ىناثلا لصفلا

 لوقن ذا ىكدرأا نع باطلا اب رش ف

 نالف كدبع لع فأر مهألا حف يبحنح توييوس اهحا

 لزات فلا تابرضلا رثكأ نا رابطالا ه هئاسنا هاوفأ ىلع يس تارم هللا ائملعا دق

 يلا عضو اسس ىلع لاق اك اناطتلا نم هانحرتحا أم ىلع اناقعو انسدأت لسرب اغا ان

 كتلذل + ءامدلاب قلت ءامدلاو تضاف لو 5 قسفلاو و هوتسسلاو لتملاو بذكلاو ةنعلل ةنعللا »

 وبلا كليب قار بدلا ياو دا رحصلا شحم عم ايف نكسب 1 راسل وك
 ١ ةكلئاشا

1 + 
 ءاشعلا بنذ مهفلتيو بالا نم دسألا مهلتقت كلذل » ايمزا ْل ىلع لاقو

 تراك دق مهيصاعم نال سرافب 5 6 نم لكم مهندم لو نع ريس و

 ١" « تسظاعت دق مهتادادتراو

 فيستلا ميلشروا ىلع اماسرأ ةدددس ماكحا ةعبرا » لايقزح نان ىلع لوش كلذكو

 م « مع اهبلاو رشنلا يضر ءابولاو يراضلا شحولاو عوملاو

 اذنءاه كلذل اًثبخ مترص دق اعيج مكتا » الثاق مهااطخب مكذوب

 ١( ايمرا (» ”:؛ مشوه :+

 ةؤهلب لامك عا.( ١ 2م



 يناثلا لصفلا 5

 طسو يف ريدصٌةلاو صاصرلاو ديدخلاو ساحتلاو ةضفلا عج ميلشروا 1 مكعجا

 كانه 0 يضغ يف مكعجا ا كسا ىتح رانلا الع خفنال روكلا

 كك ككل ارا كسار رند ران يف مكيلع خفتاو مدشحا ككاو

 تبدص برا انا ىلا نوملعتف اهطسو يف 0ك كلاذك روكلا طسو يف ةضفلا

10 
 امدنع هنا ةسدقملا ىتكلا رثاسو رهاطلا ليجمنالا يف نودم وه امم كلذ نحت و

 مهدرو مهحالصا ىلا الوا ردا" هيسيدقو ميسا دّيسلل ماقسالا ووذ مدقن ناك

 4 1 0 دوعلا نم مهنور ذو ءاقشلا 0 نوعي مث م هاناصو 5 هلأ عاطل

 براهما انب ملت امدنع اذهلو . مهالوا نم ل ل ع

 هتفلاخ ىلع ٌهبدآ ولو همبا ىلا نبالا 'ىجتلي اك هللا ةمحر ىلا 3 هراككاو تابرضلاو
 كنا لجال هيلع ةلاد كل نكست م نأ هيطتشو ةعرد هاما لعن اذإ

 اوعقشلل هيدل ةرفسم م. هنوجو نيذلا لضفلا يوذو هيكل فو هيتس كاما

 ىسومو : ةتالصب رّتملا نم اييداوجو كلاهبا ةجوز صاخ هنا يهرب 0

 ةءارقب لواش نعءوسلا حور درط دوادو ٠ بضغلا نم ةيربلا يف ليئارسا بعش صّلخ
 تامنثا ةعيبلا عيضتيو ٠ قيرللا نم راكصاش ةنيدم تمن طوا ةبلطبو .ديمازلا
 نوريثك مهريغو قرغلا نم ةيتونلا صاخ سلوب ةبلطب و ٠ سرطب دوبق

 نع نيلسوتمو ءاعفش اوريصيل مهداسجاو نيسيدقلا رئاخذ برلا انل قبا دقو

 ىضرما يفشي هدسج للظب ناك سرطب نا بوتكم وهاك مهيلا نوئجتلي نينا
 دواد ةطساوبو ءايّمسلا ءىربي هدسج نع تطقس ىتلا قرخلاب ناك سلوب و

 000 و ءانشناو لفرلا 0 نما تدلل

 ةيدملل بتكلا يف ةريثك هذه لاثماو

 ىّلص رايلا اهيَلصي يتلا ةالصلا ةوق ةميظع » لوقن ةعمجلا راتس ةالص يفو
 ١9( لايفزح “ :٠.١



 6 ىضرملا نع بلطلا بيرقت يف

 عوشيو ٠ رامللا لتقف دواد يلطو ٠ نييليئارسالا نم ةقلاعلا مزهنا هتالصب و ىسوم
 كيلا نولسوتي نيرذلا راربالا نم يلاتا لمملا اذه يفو ٠ ريقلاو سعملا طبرف نون نبا

 انل ىتبا كلذكو « مهونذ نع حفصتل ةأطنلا لجال ةبتبم نيسيدقلا ماظع نكت
 ءادعالا دض اًديؤمو ةايللا هذه ةبرغ يف سنام مياذملا ىلع هدسج صآخلا دتسلا
 ىلاو ديدللا دهعلا طيسو عوسي ىلا متوند دق » لوسرلا لوقك دئادشلا يف اعيفشو

 ىلع ةسقتلا بلطي ناك ليباه مد ناف ٠10 « ليباه مد نم غلباب قطني مد شر
 بوث بده اهسملب ةفزانلا نا (مكو٠نارفغلاو ةمعناا بلطيف حيسملا مد اماو هيخا

 ابماقسا عيمج نم ءافشلا لانت هدسج اهسملب, ةعيبلا كلل ذكسح ءافشلا تلان دّيسلا

 لغم انرصل ةريسي ةّيقب انل كرت شويا بر نا الو » ايعّشا عم لوقد نا ردتمو

 نوعفشي راربا امم نك م نيتنبدملا نيتاه نا حي الو. ؟) « ةرومع انهبشاو مودس

 مهني, نم تبآطت » يبنلا لايقزح ناسل ىلع بيلا لوقي ناك اك اهي هللا ماما
 اهرمدا ال ىك ضرالا نع اعفادم ياما ةملثلا ىلع فيو اًرادج ديشي الجر
 قاد 55 انل ىقتبا تاوامسلا ىلا 2-1 عوسي ادير دوعص دعبف ٠ ” ) دجا ملف

 ليباه مد نم غلباب انب عفشي و انلجأ نم
55100 

 كلاثلا لصملا
 بوقن ذا نينمؤملا قوما لجأ نم ةباطلا بيرقت يف

 يس ره رخو يح رت كس لا
 عاقب نم لغتنا يذلا نآلف كدبع لسا نيناشروسح ١

 نم هلل اهمدقن ىتلا نيبارقلاو تاولصلا نم ديفتست نينمؤملا لوألا حاورا نا

 ه:١اعشا (» م4 1:1١ نينارتخك ((

 مسا باول ل افوعس 0



 كرااثل) لصفلا 5

 عرولاو ةقثلا لها نال ناهرب ىلا جاتحيال ةنا ىتح حوضولا ةباغ يف رم وهو مهلجا
 املع ا ددو# و حيباصمو راقوب ىلولا داسجا 0 اولازي مل ةعيبلا 5

 0 ل ربا
 دحاو لكحح امدخو 0 امعسو تانابرغو تاسادق نومدقعب و تانسحو تاقدص

 لكلا فل تنل اذه ركب هللا نب ةنخأا كد تن هتعاطتسا ردق لع

 اكن ايينلا تابوع نم ةامتنلاو ةمحرلاو نارفغلا مير ديفي ةنال نيسيدقلا ءابآلاو

 ءاعبرالا موي ةثلاثلا ةموقلا توعاب يف بسك
 يوب خول جدم اح امتحو (|و ,تؤدهح |اسم بؤضحمو إههوزك الحح وهب دوب امحله

 ١ يو.هخذ دم امس اسحرح ا هممح بعهد 0 امن ببححو ا]صودم سبح |اهمدم بويم

 كار مكاو تاركا ساد ادتلاو تاراقلا عيمج نا ةعيبلا تعحر كلذككو

 مهحينري يكل نينمأولا قوما سوفن لجا نم ةصاخ نوككت بسلا موي هلل اهمّدقن يتلا

 نيلئاق ءامسلا توكم يف نيميدقلا عم برا
 امهفح |اتسوو بوزخإو كل خمو [سإو |دزكوو 3ث) |(رهؤده ث) بكسإ وجاب

 |هبحإ) ىكيكن ..يوبسركوو ْبكح الخممب اددممحو ارهحه اح ةوبحه امم هرحو |و بحه

 زحصو ايوثقإ فالس . | رس [سكحح |ةحي ذك ينإ توزشنو |ًممكحو حوزف هوب

 ا”) لممإم تمحو |هوشحم |ةهتسنك يبا |هْسن زكؤوب هب

 اهءنصت تلا رارسالا ةمدقت نم نوديفتسي تاومالا نا ريصب لكك حضاولا نم يا( ١

 محملا يف مو نورمشيو ءايحالا ٌهبرقي يذلا نابرقلاب نوحرفيو مهلجا نم ةسينكلا
 مهتحارا ةمدقملا ةيحلا ةحيبذلاب

 م 0 نييحورلا ائئاباو انتوخال !راكذتو انايرق يلوخا اي عضنل م يا(

 كاذ هلالل لسوتن . روخبلا رطع عم ليلاهتلاو ليتادتلاو راهسالاو مايقلاب متاراكذت
 ىلا دئادقلا نع اهيسوعو ديدللا اغلا ىلا تاريخا لكب ميزا نأ تانسملا يناكملا
 نيسيدقلا عم حارفاللو ةحارلل مهله انه !هولمتحا



 0 قوملا نع باطلا بيرقت يف

 دسج ةمدقت نم لضفأ الو لجا ال ةضافلا لاعفالا عيمج نيب هنا ام نكك

 اهسسف توصب ىلوملا تاوعد يف أرقن اك اهلثم ءيش ىفوتملا سفت ديفي ال كلذك بر

 املاصهو هب ميت بم بك زاهصو ده دم هنأ )ل امه امص حج .مكزمه [بصؤمهم

 انوبح يطناو . اسمو هب بيق نح زاهحصو يمأ اةمسساا1خ اددكعف ني ذا هس ال

 ١ ) اصححو ند هوه احم اه هاو كح 1 اهوهه هصح

 اوعز نيرخاو ةمايقلا لس بينعتت ال حاورالا نا اولاق مدرأا ن. امو نأ اءو

 ن< انش نودمفتمم ال ىلوملا نأ نيلاق مهنراع ىرتفاو اهم كنعل 1 ف سد لأ

 ميهتسملا يارأا حعضوت نا بفه٠حجو م,اجأ ل ل يتلا س ؟بدادعلاو ءايحالا تان اءاط

 ةثدطاو ةفشعأا نيتعرشلا ت1 نمر ةنقينلعملا ةعدبأا تاما 1 نم

 تيفو ين ٠ دمسحو سفن ن< تكر# ناشنأ 5 تسمح نم نانينالا ن | ملعأ

 ل 3< نذل ل سمنلاو ريقلا ىلا 00 ددسكساف اهدسح عي قراغم توما

 سانلا ىلع مت تح دق » لسا لوك ةصاخلا اهلاعفا ىلع سا :اهتل لداعلا نايدلا ماما
 مورلا ءايلع ىلع كلذ تك 2 .5) « ةنوشدلا كلذ دعنو ةدحاو 5 3 اوتوع نا

 00 يابحا عب ها 1 » انكم ةنوعدون نيح همسماب "ولو سيلا ناتج يل يبناف
 ىلا ضام انا 3 مكطاخا الو مكعم بهذا دعب امف دوعا تسل يلال ٠ توملا ةبق

 كلملاو دّنسلاو دبعلا فس ثسح..هوحولاب ذخأ الو ةاباححم هدنع تسدا يذلا ناندلا
 تأ هلا تس دولاو كل 90 0 ب ١ 00 يتلو يددااو

 خلا «*ة | لأ رو ين ككل اطخ بمامسل اذا 0 5 أ 0 راعب 5

 ١( برلا دسج ل. ينديفي ءيش الف يل>ال نيبارقلا اومدق .ةلئاق سفنلا فتعت يا .

 اها مدنا حيسملا ليسجل يل مفي يي تناريلناو ءايكلا ىل ديفب ا ١ كلب ف نوذةفاو || ةكيكلا

 ماعلا ديس ماما ةاوبقم نوكآل ةيهاذلا انا ىلحال اولص سدقلا
 "ا :» نييناربع (؟



 كرلاثلا لصفلا ء.6م
 ام ا

 نم ,لصمتت نيح كا 6 تأ اللوا تطالع ةئِيبلا ةداعلاة

 لك يزاحي' هرجولاب د ال ف هع عدلا ناردلا ءاما ىلا سهذت 0

 0000 كلا الكب نامت ايكال ةح اخ ىبسا ةنوئدلا هذهو ٠ هلاعفا ردق ىلع دحاو
 انح ملاءلا هبات يف نوكَتف ةماعلا ةنوشدلا نا لصفنت يذلا دسطا ن 000

 لكح لسيو قوبلا توصب روبقلا نم ماسجالا عمجتل هتكئالم 0
 ماعلا باسم اعم رضحتو اهداسجا سيلتل حاورالا

 0 سجرلاو سئدلا نم صلاقخلا ناسنالا نا ةداهشلا هذه نم نيش اناث

 مناف م رسملا بح 6 مهن اح اولذب نيذلا ءاد,شلاكو داعلا دعب قوت ىذلا لفطلا

 عمت# كانه ةثلعا نوككت ثيح » برلا لوةكح ةارملا رون يف نوترُيو نود

 7011 2 نوكي كانبف انا 05 ثسحو ». )١ « روسنلا

 ناكم يدقارلا كديع لا كر 'مسرأ » زانإلا يف رارع 3 نوأرم هب اذكهر

 عضوم غو < قرطافا تدتلاور ةالغلا لاوز ثدح ةحار رقم يف ةرضخ عضوم ما رب

 2 مركجا امع ع مئصلا 4 ]هو يومسلا ذذلتلل 1 سودرفلا باب هل 2 « وح

 باطن اضاو٠ ىقال ةا ةأمح لإ نزح الو عجور دجوب ال ثيح ةسما بمرو ٠ هرم

 6 ةيعوطلا هاباط+ نارفغ لجانمو دقارلا نالف هللا دع سفن ةحار لجانم

 توكلملاو ةيهلالا ةمحرلا لانيل نوتيدصلا ميرتسي ثيح ةسفن برلا بتري ايكل

 « توع ال يذلا 3 مسملا .م هاباطخ نارفغو ئوتسلا

 يف ىزخي ةيدر هلاعفا نوكك يذلا ناسنالا نا نيتي ةداهشلا هذه نم ان
 كثنو نرحتو 3 يف نوكك و هأب 1 6 باذعلا ناكم يف كنار و باسملا

 نططملا) ناثلا دف كح يحال يي نفد يذلا ينغلا نع بلا مدن اك دنالا ىلا

 فيرصو ءاكيلا ثيح ةناريلا ةملظاا ىلا د رط يذلا 0 اص نعو ٠قرخملا

 يما ا ا 0 00



 اب_ ه ب ىلوملا نع ُثتلطلا"بارقت يف

 يشر اق ايك ءاجبلا عطقو سأبلا نيحلاصلا ردم ءيبو عضوملا اذه نيبو نانسالا

 ياام نم روبعلا ىلع دحا ردقي ال ةميظع ةره مكتيبو اننيب » ينغلا كلذل

 تلط نا :.تاذءلا .ناكم .ي بشرت نا 000 ١١ « انيلا كانه نم الو

 ىلا لّمسو رونا كلذ مدعي نأ 5 ةأامخا رون ْي بنوت نم الو ميل لخدسو ب

 يكس ناسا ىلع برلا لوقك هعضوم يف ذاخ نقولا ب ا تادلا

 «١ ١ نكت كانه وعجل 2 لاهثلا ةيهج وا ترا ةينناورتحلا يروو اذا »

 ارياف سلو سند لك نم اصلاخ نكي مل نم نا ةداهشلا هذه نم رهظي اعبار

 يف بتركيا لماككا سندلاب ' خطاتم وه الو ةايللا رون يف بترتيل ءاككا ةراهطلا

 هيلع تنقيو ميسلا يح ىلع تامو هاياطخم فرتعا هككو باذعلا ناكم محملا
 نع يثويل ثاآث ناك. يف عضوي ةتيمم تسدل مكارج وا تالز وا نيناوق ضعب

 ءامحالا ةعافشب وا نيلا كلذ يف ارم نوكب باب اما هتاوفه نم لحيو هنيناوت

 ىلا هكلقْنو هَل رفش يك هللا ن :م ةس+رلا هل نوبلطي مهسيدادقو مهتاواصب نيذلا

 ةئايحقا عضوملا كلذ نمو ٠ نيسسدكقلا عم دحملت ثرح 00 ةحارلا رقم

 روثق ريغ يلجا نم هلالا برلا اولأست ن ! ليبرتي 0-0 ازجإ, 3 اق تناملا لسوت

 « ةامللا رون يف لب ياباطخ سدسب باذعلا ناكم يف 0 8

 كف. هتالز نع ضرعأو .تزان كدبع حين » نيلئاق هلجا نم نوبلطي كاذكو

 هبونذ نع 0 مثالا تالزا١ نم ةاجنلا ةحنما١٠ ةمحرلا لب زج اب هاباطخ دوق

 بحمو حلاص كنا او. ةفرعم ريغب وا ةفرعمب ىتلا هرايتخلا ريغب وا هرايتخاب نم ةلوعفلا
 احين ناسنا سدل نال ركقلاب وا لعفلاب وا لوقلاب اهلمذ ةيطخ لك هل رفغا رشنلا

 « دبالا ىلا لداعو اءاطخلا نم "رب هانحو تنا ا ىطخب

 ءارذعلا ةرهاطلا اهتا » نولوتب ذا نيسيدقلاو ةديسلا تاعافش نوبلطي هلجالو

 اضياو « اذه كدبع صّخي نا هيلا ىلسوت عرز ريغب هلالا تدلو تنا كدحو ةيقنلا

 مس:9) ةعممأح (1» ضل



 كل اثلا لصفلا 6

 لجا نم اًئاد كيلا نولسوتي ةبوعلا لزانملا يف لاطبالا كءادهش نا عتسملا اهيا »
 « ةيدبالا تاريخا لينل مهلهاف كيلا مهتلقن نيرذلا نينمؤل

 نياصلا حاورا ناب نو رب مورلا نا نيش اهريغ ريثكو تاداهشلا هذه نمف

 1 * لوما كرو اني اه د اجا نملك البق ىلا ءدهاشع دجيحتو ءايللا لعبت

 ميحللا لا طي رارخالا حايذا 0 يهسللا عم كدااف دك تا تاسع

 ا ّنَض لتحل كا 5 ال ىذلا دودلاو رانلا كا ُي كانه بدعتتو

 نع ءاذوأل طا 0 3 هنأت ءاجرأا ىلع اودور نيدلا ناتماوملا رعت و ينغلا

 ةعافش نمو نيئم وألا تاسادقو تابلط نم 8 ةايصشل 1 قابلا نيدلا

 مع رضنو ناس دعلا

 0 مه اس قلو عيبلاو ءارقفلاو ةنهكل منع كت نا ااا مسر اذهلذ

 سس ارو | رك راصو تاومالا ند نم ما دره اولا كلا برلا نال ال مودلا ف

 اوريصيل عساتا يثو ٠ ءامسلا ىلا دعص نيمرالا يف هنال نيعبرالا يلو ٠ نيدجضملا

 لسرا مايا ةعسنتب هدوعص دعب برلا نال امسالو ةكنالملا تاهفط عستا ءاكرش

 دالمم هب مركن 5١ هحشلا مات يلد ٠ مهعمجتو لسرأا احا ىد> طدلقرابلا حورلا

 ةمئادلا ةايللا يف ءاكرش مهل نونوكي كلاذك نيسيدققا

 مورلا ةسيئك اولمج نيذلا ةعيبلا ناكرا ءابالا لاوقا نم ىأرلا اذه تنشب اًريغا

 كل ال يعلو راو منلا يهذلا انحوي نال ةيهلالا مهمرلعب ةنوكسع لا لكو

 الاطاب لسرلا ماي ل» لوقي رخآ عضوم يفو « ةاكزااو لاهتبالاو بلطلاب لب عومدلا
 سددعلا اضداو 5 هلد رح 10 مه دمق» تل نا اوملع مهنال ىلوألا نك عنصت نا

 انعو :ةلكلا لمت ةلمج نم يث نيردقارلا لجا نم ةالصلا نا » لف : سودا

 سولريك راملا لاقو « وو اصانمو اعدتمم يعد كلذ فال دقتعا سودوريه نا

 ةميظع ةعفنم لوص> دقتعن اننال اننيب نم اوفوت نيذلا عيمج لجا نم بلطناف »

 مس: يبي : ١(



 19 ىلوملا نع بلطلا بيرق" يف

 “ رهاطلا ناب رقلا ةوك اهاعا ار ا يلا سمنالا

 ءامحالا ت تاماط ن0 نود مة سل ىلوملا ناك اذا |ع ع سويسادتا سد دقلا لئسو

 ع هورس ُْف يىراستلا سيب روع رع لوديو ٠ هلا "ل نو دفتسي مهنا باجاف

 07 لاح يف ةسيبلا تاوهشلا,ىلا للام .تناك اذا نيشئلاوتا قولا ناحأل ةذلضلا

 / اذا توفهاللا كراش دل نأ ردعت الو رياورشلا ناب فرغلا وه هَ فر قل نان ا

 يمهو اهريغ نمو تاداهشلا هذه نمف٠ اهسانذأ عيمج ن* ٠ رهطملا ران ْي 0 0

 ووذ الا اهفالغ عدبا اهو ةببشلا نع لزءع رومالا هذه نا تش ددعلا ةريثك<

 هللا قوم نومداعلا 2 أاسفلا لهأو تانأغلا

 عبارلا لصفتلا
 قيتهلاو ديدملا نيدهعلا نه رهطملا دوحو ىلع ناهرللا ف

 ردن نا ةنهككا ضعب انم بلاط مدقتملا لصفلا يف مالكلا انيفوتسا نا دعب

 مالا قالا:ةراجالا "قست ىلا ربا انيأ رف ىوطلا .ثاتع جتا ايفا تنال صوست
 قوملا لجال ةئهكساا سيدادقو نينموملا تاملط رثكاو سائلا راصبا نع بوح“

 كلذ تلثن هياعو

 ناك نا » الئاق ىقولا ةمادق نورك نيذلا دض لوسرلا سلوب لوق نم لوا
 تاومالا ناك ناو ٠ تاومالا لجا نم نوغبط تي نيدذلا عنمصب اذايف نوموقي ال قولا

 تارمالا نت” نأ رو مهلجا نم نوغبطصي اذامله ةتبلا نوموقب ال

 نوعفتي .ال اوك ناو تاذ لاو داوسلا سبل اذا1 ءاكبلاو نزيل اذالل نرمزش ال
 تاولصلا اذالو تاقدصلاو ةاكزلا اذانو تامحرلاو زانإا اذاو تاوعدلاو لفاحلا اذايلف
 ةءارج لكك لوقن نا انلف لاعفالا هذه نم نوءفتنب ال ىلوملا ناك ناو تاسادقلاو

 هل
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 لمارالا فزرو ماتيالا راخ 06 نيذلا ةنهكلا نم هنوشد مظعار رقكأ سل هنا

 0 يتيلاو سرقلاو ةلمرالا اوملظت ال » هللا لاق دقو ٠ ةالصلاو ءاعدلا لحال

 2210 200 9 ةدمرالا :عااوماعو ميلا اوفصناو مولظملا ١ ا » ضنا لاقو

 تلح مى هللا داعم طلط١ دا دملاو ةدلصلا نوكت نود عسا ال ىلإملا

 000 ف للع احلا دحابا لك” لوسرلا شلون لوف نم كلذ تشر نأ

 وا ةنمت ةراخم وا ةضفوا ًاهذ حسسملا وه يذلا ساسالا اذه ىلع ناسنا ىنب ناو

 هرهظمس برلا موي نال هن ل لا ا ل 06

 000 ل اللا ل مل ف رهام دعا لك لع اراثلاا ندع عتاو راثلاب ىلع ذا

 00 ا ير اا ةتارالا راهسف لع قريخأ نمو هرجا لاقسفا شامالا
 ني ا

 هذه يف هصنو هبعت ردق ىلع لب هبعت نم ادحا مرجيال هللا نا هلوقب ديري

 ا ل راكلاب هريهطر هللا ةصخت ناسنا لك تصبو ٠١ ةحالا' ىف هتازاح نوكت ةامملا

 1 را مسر 3 كل ءاقراو . ريل نام ىف الن حر دانا كلل حبلا را

 هن تطاحا اذا ىت> ةنيمثلا :راجللا نم هناردجو هنايشب ساسا لمي يذلا 1

 نا ا 0 لاا 2 ةاراك ناك تارإ يطا نم مدام اوه طلخا نأ
 لاف الاد | نامل قى تاماك ره ناك نا" نما تاسنالا 0

 ةراجفلاب هفقسو ةضفلاك ءاجرلا ىلع هناطيحو سىهذلاك ناكالا ىلع هساسا لعجو

 06 ا يطل لغدر برلاب دقر اذاف لئاضفلا ةيقب و ةمحلا ىلع ةعركلا
 همو ءامسلا توككم يف ءاؤل اننا 38 ءانبلا 0 5 0

 ءاذو يف ناوتم هلكك ةريسلا نسس>و ةنامالا ميقتسم وه ناك ناو ٠ هلام عيمج ىلع بلا

 اذا هنا ينعا ءودن وهو هلمع قرتحي ذئايح تالزلاو مئاركعا نم هسفن فيظنتو نوناقلا

 او نال 100
 ا



 : 5 رويطملا دوو لع ناهرحلا ُِف

 تدملا كسيو مخسولا بوثلاك لستغمل راثلا يف نأ نرمي هللا مادق رضح

 ل ا رعلا هتالز رانلا قرر

 ىلع فدج نم » رهاطلا ليحتالا يف برلا لوق نم رهطملا دوجو تش. اننا
 ١١ « يىلالا يف الو رهدلا اذه يل ال هل ةرفغم الف سدقلا حورلا

 يف ىا ىلا يو رهدلا اذه يف رثغ ام اناطقخلا نم نا ند اذه نُ

 قيرطاا يف عم تمد ام كمصخ ةقفاوم ىلا رداب » لاق رخا عضوم يفر .رهطملا

 نجسلا يف ىقلت يطرشلا ىلا يذاقلا كلملسيو ىضاقلا ىلا مصخا كاسي الث

 5) « سلف را يفوت ىت> كانه ن. ع كنا نا ؟لرقا قلما
 روطملا وه اذهو هيلع سافرتلا ناسنالا هب يلوي نم“ ةرخالا يف دجوي اذا

 هسيلع هل ناك 1١ لجا نم هقيفد قنخ. يذلا دمعلا كلذ نع ملكتي نيح كلذكر

 كلذكسو ٠ هتعرج نع يفوي ىتح نييذعملا ىلا ةعفدو هيلع سضغ هديس ناكذف

 كل <بتالز مكل رفغب ال أضر دا ؟وباف سانلل اورفغت ل نا» ل وش

 عضوملا اذه ىلاو هيلع ام 7-0 ناسنالا هب يتوب عضوم جرحالا يف دجوب اذا

 00 ةعت ” تحن هف نيدستسم اوناك نيذلا لك صلخو هحورب 0 0

 ذا ةيطالا لجال بذعت هنا نكم ريغ نال « ةيواهلا ضقن » هنا لالا 007

 نردحجنتلو هللا ءامحا مه رهطملا يف يف نوك اس مه نيذلاو ةيطخ لك نم ءيرب وه

 تاوامسلا يف ام ةكَر لك هل وثح» ميسلا نع لوسرلا لوقك ةتهر نوجرتيو هل
 وه ميسلا عوس) برأا نا ناسأ لكح فرتعيو ٠ ضرالا تك ضرالا ىلعو

 اي

 40 « بالا 3-8 8

 هلجا نم يطعي نا هدلول رابلا !بيبوط ةيصو نم رهطملا دوجو نهرب عبار
 عم لب نيقفانلا عم كلذ لكصأب الو هربق ىلع اًريخو اًربخ عضيو ةقدص

 ٠١:7 يليق (+ !ا ا قع عم
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 تاومالا ىلع هللا قفشي راربالا تاءلطب هنا هملعل الا كلذ اذالو ٠ نيملاصلا

 ع

 ال هنا زهر يلاثلا نيساكملا رهس 2 وه امت رهطملا دوجو نهرب كفا

 0 مييلع ءادعالا رصتناو ةبي رغلا ممالاو دوهيلا نيب برك تاشتنا

 ءانصا مهننب تدجوف مهنابا عم اونفديو ىلتقلا عباسلا مويلا يف عمي نا يباككا

 نا بعشلا يما كلذاو . ماسنصالاب مهسندت لجال الآ مهامها ام هللا نا اومن

 ل مدقتل سدعملا ا نأ اهلشرأو مهرد هن دل ملم 2 ةالصلل رداس

 ىلتقلا ةيطخ نع | انتا 0

 هلل ةبلطلاو ةالسصلا برقتي ركسعلا 0 ادد نق نأ ني دعللا رتكلا ىانيو

 تدب ىلا اهلسراو ةضفاا نم اد يد عمو ةلماك ةمطخ ميلع كك ال 7

 مولر .ةكح ملا نيرق اذه ةعينص ناكو مهلجال ايات اهب برق ي ركل سدقملا
 كاك تناشوالا ىجتلب نا لهملا مظعا نم ناكك ةمايقلا» ءاجر هل نك

 قرا 0 ةمدقتو

 تاواصلا بيرقتب نونمؤملا مزتلي هركذن مل امن اهريغ ريثكو ةداهشلا هذه ن
 نم ءايربا اونوكب نا نود ةسادقلاب نوتوم مهنم نيريثك نال ١ مهتاوما نع نيبارقلاو

 13 عضوم مهر ٠ةسنهكلا نيبارتو نينمؤاا تابلط 1 يتلا ةيطخلا ناردا

 سرطب لاق ةنءو رانا 0 نع شرت لا هنفو رهطملا نحب ىعتلو تاقعلاو

 ةعيبلاو )١ ٠ “ اهرشدف ةسوبهم تناك يتلا حاورالا ىلا قلطنا صلخلا نا» لوسيلا

 ترربكصللا ىذاو ََاَقلا ةيواهلاو ةبهللا رهنو اهزفو امالظ 'ىلتمملا خخفلا هيمست
 ملظلا لخدمللاو ةبآاككاو نازحالاو سجسلا رفوتملا بيرملا نجسلاو ةنتنلا حناورلاو

 نم ربنلاك ةقفدتم رانلا جرو ةثيدخلا عيشلا نمكستو نيطايشلا نكسب ثيح

 ره عضوللا كلذ يف باذع صخاو ٠ اهيقنتو رشدلا حاورا صمت 0 هجو ماد
 )8: مس سرلعلا١ ١(
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 ١١ “” دحاو لك لع راثا رومبصر# اوسرلا لاق اك راثلا

 كلراشت ناردقت ال سفنلا نا ىواستلا سوب روش رغ مالك نم اندروا دقو

 رسف ىنعما اذه يفو سائدالا عيج نم رهطأل ران يف ًالوا قنتت مل اذا ترهاللا

 ايعشا مالك, ٠ ؟) « فير ىلا انتجرخا مث ءاملاو رانلا يف انتادا » دواد لام ءانالا

 حورر لدعلا حدر ماسر نم ءامدلا ريو نومهص تائب رذق ديسأا ضحي »

 هناف هروهظ دنع مودي نو هئيمم موي لمتحي نم » ايخالم لوقو . *) ( قازحالا

 “ وال ينب يقنيف ةضفلا اتنمو اصح“ نيف نيضاصقلا نانشاكو صقل ١ ران لثم
 © ) «” هف ءام ال سح نم كلاربما تتقلطا كدهع مدا كردأو 2 كوكو + 3

 رم

 ا

 متاق بج ىلإ هييع نفذ ببارنا اناع نيش ةيهالا تاداهشلا هذه نف

 ىرسالا“ مهج رخي مث روكلا يف ةذفلا فظنت (يرانلا» لدعلاب مهفظنيو هيف ءام ال

 ةيدامسلا رودخلا يف نيسيدقلا عم ميتري اًريخاو ةحارلاو جرغلا ىلا
 4 وم

 4 ز» 2 < د 3

 س.الا لصفلا

 لوقن ذا ناسءالا يوذو نيدلاولا ند باطلا سيرقت يف

 فبطعإلو ىدأل 0م و كح |اوبح/

 (يدلارل املاص اًراكذت معللا عنصا)

 لوالا حوللا يف | رمأ نيدوللا ىلع رشعلا اناصولا ىلاعتو ةنام ىلا ىطعا أ

 لثم انييرق بو انيدلاو مركت نا يللاثلا يفد ٠ ءيبش لك قوف همركنو هللا ب نا

 ند » اضا لاقو 530 ) ضرالا ىلع كا لوطمل تاما كلارا مك » هللا لاك انه

 م :رس ىحالم (» هيأ ناامشأ 0(

 1 در

 0249+ مرنرد (5 اة يا 0



 0 لصفلا م

 مكيدلاو اوعيطا نونبلا اهيا » لوسرلا لاقو ١١ « التق لتقيلذ هما وا هابا برض
 ) «دعوملا يف اياصولا ىلوا كلت كماو كلبا مزك١٠ لدعلا وه اذه ناف برلا يف

 اميلع نوظفاحي ملاعلا لهاو ىّقتاو ربا ةصولا هذه ثا د لوس ناك( حاف

 0 00 0 0 0 000 لها مازتلا 1

 اذاف 0 6 0 كلا فاح عل 9 بار ل مركحا» الذات
 ؟) « كل المد اع خذ كَم ا

 بعتب اوبر مهنا اناث . انك ال مهالولو دوجولا انوطعا مهما ًالوا وهف مهلضف أما
 مهفاححتن نا 0 ال دوجولا ةهج نم بدالاو عئانصلا 0 ثلا. ءامشو

 مههاعد نسمي هلل |[ لكب مهو مهصئاقن لمت نا بجي نكك

 لل هتخوذي“ يف ة كابا نعأ ينباي» يكسملا لوقك هايا انوطعا يذلا ل ْي

 مرك ”٠ ىمسنلت د دلاولل ة>رلا ناف. كتوق روفو ُي كا < الو درك كانغ ع

 6) « هنم ةكربلا كدلع نك رد لا همو كلاعب كانا

 "0001 الا لل يفاكت نا عيطتسل ال دوف يالا 'ةهخلا ندد
 مرك ١١ لئاقلا برلا ماب دوصقملا ةصاخ وه اذه نال ةوسكلاو توقلا نم مهتجاح

 ةمارك' لها مه ريمدتلا نوئسحي نيذلا ةنهككا نا » لوسرلا ىمأك «كماو كابا

 ملعلا لدي مهتآفاكم عيطتسن ال انكحص الو . ةرسككاو توقلا يا * ) « ةفعاضم

 هللا مهلمشي يك سيدادقلاو تاواصلاب مهتح مهيفونل دهتح نا بجو بدالار

 عم طورشلا هذهب ماق نف يوامسلا هتوكلم يف مهري ةديمحلا ةرخالا دعبو ةمحرلاب

 كيطعي» الثاق بوق هيا ىضما كراب اه سانلاو هللا نم ماركآلا قدتسا هيدلاو
 10 «ضرالا مسدو ءامسلا ىدت نم هلل
 ميسم

 00 ا راس نسا '0 1 ا ورا

 000 00 ك١ و ها سوط رم و حو ٠١١ خاريس نبا (>



 »+97 نيدلاولا نع باطلا بني رقت يل

 ةراسسصو رمعلا لوط : ةسمخ يش ضرالا رود ١ ضرالاو ءاينأا رو ىنعا

 اهب هللا دعو دق رويخا هذهو . ةمارككاو زعلا ظفحو عرزلا ماودو نينبلا ةدايزد قزرلا
 لوط نعف خاريس نأ ثاسل . ىلع ةصاخو ةسدقالا هس 00 3 علا

 0 هم» لاق قزرلا ةدايز نعو ١١ ٠ «همابا تااط هابا مرتحا نم لاق رمعلا

 رم مرك ١ نم » لاق نينبلا ةرثككح نعرت. ) « زونكلا رْخدق وهف هما

 متم ةنعلو نيدبلا توسب دطوت بالا ةكرب » لاق لسنلا ماود نعو ٠ ) «هدالواب

 راع مالا ةلذمو هبا ةماركب نامسالا ر ف » لاق ةما 1 01000 م

 ه) « نيدلل

 ةرفغمو براختلا نم ةاجنلاو ةالصلا ةاجا : اضيأ ةسهغل ىعف ةيحورلا رويخلا اما

 دف ةميقحا روما هذسفو ٠ جرخالا يف ةئادلا ةأملحاو انندلا هذه يف ةكربلاو اءاطخلا

 ةالصلا ةئاجا نع لودي ذا هيدلاو م نر ىلا ناسل ىلع اضيا 0

 لا برامتلا نم ةاجناا نعو : 5١ « هل م هتالص موي يف هابا 21

 ةمحرلا » لاق اناطتللا ةرثغم نعد . ” ١ «كقيض موي ريذتو ىنت ال دلاولل ةمحرلا »

 ةغادلا ةاءكاو اندلا يف ةكربلا نعي. ) « «رحصلا يف + داك كاباطخ لح دلاولل

 ىلا هتكحر, ىفّتو ُهنم ةكربلا كيلع لحن يك كابا مركا »لاق ةزخالا يف

 ه4 ) « ىعتذأا

 رويخلا هذه لك مدع أم يرضي وا امهتعاب وا هيدلاو رشح نم كلذ فالخيو

 نم » مرا ره ْي بوكم وه اك جخألا ير اندلا هده ُُي بدأتلا يو

 ٠١١ « التق لتتملف هماو هابا نعل

 ااكذو ةمحر حنصا مهللا » لوقت ذا سادقلاب نيدلاولا ركذن نا ةعيبلا تسرو

 «؟ خ2 ع مهد سس »٠( ال: م خاربس نبا 0١

 "< ةيخ2 (5 مس ثوحس (8 )1 ا من

 7١؟:١جورخ 2( ه4زسس (هب مب: جس (م ١هءمسس (7
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 06 طلا برت انيع ركتو _امهتيحل بلقلا كرحتت ١ ىد « ياو ينال اًددساص

 تاوفه كلاّمحاب و ىسنت ال دلاولل ةمحرلا » ميكملا لوك نارفغلاب امو ن ىو

 ١١ « كاناطخ ل ودصلا يف ديللاكو كقيض موي كذتو اًريخ ىزحن كما

 ارا نصرك انلا نيتسحا نع تاملطلا بيرقتب انترءأ نيددلاولا راكذت دشبو
 تاذكح . )١ « ةءاركاا هل نمل ةمارككاو ةباهملا هل نأ ةباهملا هتح لكك اوذا »

 هركذن ناب اناصوا وا كارتشاو بمت انعم هل نم لك انهاه ركذن نا ةعببلا يدرت

 ةليصممملا خ0 رك 5 نيمصتعملا اناثءا انملا نانسحا الوا كلذ مهفأر

 ُف انملا نينسخغلا ة يح نم هناربخلا مدع فاادعب ناكرتشملا ل .ةسئلا 0

 دحا سيل ُهنال بجاو مهراكذت ءالوهف ةوسكلاو توقلا يف وا ةيبرتلا يف وا ملعلا

 «اهيحا لكك او دا >' لوسرلا لاق اذملو مئرلا اجر اذا الا بعت

 انودهو انومّلع انينلا) هدو علا صرح قرم ولع يتلا اجور انا نريضتعلل امان:

 انكر ضيا بجاو مهراكذتف ةينامهرلاو تونيكلا يف انوذملت نيذلاو هللا ةعاط ىلا

 نهاكلا نوراه نا كرم دفز براقالاو نينملاو ةوخالاك مك دسالاب 5 0

 ناعع تاملطب هذا سدكقملا ليصنالا يف ركذو ٠ هتنب لها نعو هسفن نع يلص ناك

 عنص نيح نوراه ةيطخ نع هللا افع ىسوم ةيلطبو ىمملا نم هتامح هللا أربا همخاو

 هنم أشني يذلا تيبلا كلذل ىلوطو مودس ران نم طول صلخ ميهرب ةالصبو لجعلا

 هللا نم لب زج ]وس ثرلاجو تابنرضلا مهنع ذو مهتاولصب هنال نوطاص ةنيك

 نوةحمسل روذنلا وا ةمدخلا وا ةنامصلا وا ءانيلا يف ةعسلا ىلع نولضفتملا اًدلان

 اعمجم ىبب ةنال دئاقلا نبا ىفش ميسملا نا» ىلصحنالا اقول ركذ 5 حلاصلا ركذلا
 تش هنا ءدعوو نيتّترع ا رهظ ا , هنا لجال ناملسو ١ ٠ اال

 ”تاسا ا تللس نإب كنألا ىلا هيضرك

 ندرس يور ا( ل

 6 207 فول(



 35 نيدااولا نع باطلا برق# يف

 ةمامخلا ًالوا نيرضاخلا عيج سادقلا قاتحمسا يف نهاكتا عم كرتشي اعبار

 ةنم مهو مهنم رفغتس اذهلف ةمدقتلا كلت يف ٌهءم ءاكرش مهئنال بعشلا يابو

 ةالصب هللا نا د ةمحضلا كلت هلل مادا مهنعو هاعو هلاجال مهر مهلجال بلطي

 رونو ندملا ىلع توقلا قرفي اك هقافحتسا سسح دحا 1 ها 0 هتعدإ

 راكذت يف سجاو صا اوه ن اسحالا ىردر نيدلاولا راكذتو ٠ ضرالا ىلع سمشلا

 يف مدقتيو ميرمو فسويا عضو عيطب ناك ةنا» بودكم هلال برأ ةياوفط

 ١ 36 يرينانلاو هنا ةقيط ديلا ةكرشلا

 مدعو ب رجنوم كلود

 كاملا 5 صفل ا

 ةسلا مايا ِف تاو.الاو ءايحال او نيس دقلا راكذت عئصيأ نأ ايساحتسا ل

 ايلا نينسحلاو ةعببلا دالواو نيسيدقلا راكذت نع الصنم انملكت ام دع

 سيل ةنهكلا نم اًريثك ناف عوبسالا يف مهراكذت بيترت عضن نا قئاللا نم انأ
 تومدتتلا 0 كاذزلف نوسد#ب نم لجأ نم نودماع ام الو م نو هركاد سيدادق مهيلع

 ةيكاطنا ةيعر يف مسرلا اذه ظفحيا تاسادقلاو تاواصلا اور سدقلا حورلا 5
 نيساتاا نينثالا ٠ نينمؤملا ىلوملاو ةسماثلاو ةنهكتت دحالا موي : قرشملا رثأ

 ءاسنالل سيما. هلالا ةدلاول ءاعبرالا .٠ 0 ةيطخ لجا نم ءاثالثلا. ا

 لككو ىقوملا ةحارو ءايحالا لففطو بيلصلل ةعمجلا . كاسنلاو ءاملعلا ءابآلاو لسرلاو
 لمارالاو ماتيالاو راو ربلا يف اوثام نيدلا ءانرمال تيدلا ككرش هل نم

 ءايحالا ثالثلا رشنلا تاةبط لمشت اهنال ٠ ةلوبقمو ةنسح يم ةقرلا هدهو

 نع مدي .اثالثلا مويو ٠ نينثالا موي مهنع سادقلا مدقي ءايحالاف ٠ نيسيدقلاو قولاد

 "ا ع3



 سداعللا لصفلا برا ء

 مونو ٠ ةعملحاو ندي مهراك لت بضن نوب وادلاو ٠ تدسلاو دحالا ا! ىلوملا

 نيءطقتملل تدسلاو ٠ هللا ةدلاول ءاعبرالا

لا موب هلال عوبسالا مايا 6 ةشرملا تاولصلاو ملاعلا ع ةعفاوم ةسرلا هدهو
 دحا

 كلذل تاومالا نيب نم صاخخلا ماق هيفو ضرالاو ءامسلا هللا قاخ هيفو مانالا لوا وه

 5 ا 3 اوعمتج نا نامالا دالوال ىعبس و الا ماك ع عاطقنالا 0 كك

 00 ار رارسالا ةكرشو نيسيدقلا ءانالا ياو راد ل تارلملا عامسل

 ةباسح يف لسوتن اك اهيف نوميقم مه ىتلا ةيعرلا لجا نم ةصاخو ٠ ىتوملا لجا

 للا ةعس نودضعي نيرذلا راهظالا ةكتالملا راكذت عنصي نينثالا موب اين
 سوتن مث ٠ عقرلا هللا قلخ مولا اذه يف هنال حالسدلا لمعب ابش نودشريو

 'ىطاخ ةبوتب مظع امسلا . يف حرف ريصي هنا لاق برلا نال ةاطتلا لجال تاولصلاب

 ١ ونطخي ناعمساو هعيش نم لضفأ هل

 0 نم الكحا انيدلاو كر راوعصالاو تاننلا هللا قلخ ءاثالثلا موب 6

 :.طخ نع 0 سند ادئلاو تاولصلا كلذ هك ارسمسحو اءاطخاو ةف رعملا

 ملاعلا

 نأ ةعببأا ةزيبق < 3 نر ءامسلا ُف تاريثلا هللا قاح ءاعبرالا 0 8

 ءويلا اذه يفو ٠ ةرثع الب هتعيرش لبس يف اميقتسم كلسنا هتفرعم رون هيف ىلطن

 رفزلا نع عطقتت اهل أماركاو ا 1 م نيدقارلاو هللا ةدلاو يدوصخ راكذت 0

 هيفو ذيمالتلا عم لوتبلا تنزل برلا توم ىلع ةنبككا ةرمارم تراص هش نال
 لبوط مامص كعب كوالا ان ادقلا أوس ”لقو ةراشلا 00 2

 هب ةنال مهلاعفا نسحب هللا اوضرا نيرذلا نيسيدقلا يابو كاسنلاو ةنفالملا» لسرلاو

 فاسنصا يف نوسيدقلا اهلثام دقو ءامسلا ريطو تابابدلاو تاناومملا هللا قا



 نام نحس دقلا اراكذت ملح نا بكي بلك

 مهراكذت عنص : اغاو ٠ لئاضفلا يقابو ةيحلالا رظانملاب ناريطلاو سعتتاو ودحلاو ةءاجلا

 عنصب الد ٠ ن نامالا راشتنا يف مهداهجو ةوامنلا يف مه ةداس هللا ةدلاو دعب

 يفد ليللا ةالص نم ةيناثلا ةموقلا يف مهركذنف 18 ا ١ ءايوغلا راكدت

 ةطكيخلا كامكتس

 نادي ني دقو ةتورا دل هور ودا را 1 ا ار ا
 ب٠اطت 5 نمو“ كلالحلا ٠ 5 هترذ عيمجو ره هكقتساف بسلصلا ةمدشخ ىلع هتومو هنأ

 0 هيفو ٠ نالا انيلا نيدسحلا لجا نمو ىفوملا ةءارو ءايحالا ظفح لجا نم هيف
 نأ ا كلذكف انام هاك اذه عنص هنأ اعو٠دحاو لك صالخ هسفن حمسملا

 يفآلاو رهدلا اذه يف رويخلاب مهيزاجيو انيلا نيدسحلا عم هتمعنو هاضف ليكي

 جب نا ٌةسنم ساطن هفر ملاعلا ةقلخ نم حارتساو هيا غرف تبسلا موي اًريخا

 ماقأ تبسلا موي صلخلا نا اكو .ملاعلا اذه ءامش نم مهحيريد لمارالاو ماتنالا نع
 هتدلاول رهظ مث ربقلا يفوه تيس هيفو هتوخا ىزعو تاومالا نيب نم رزاعلا

 عج دسللاو حورلاب انيملعمو انتوخاو ائثابا لجا نم ساط: كلذكه ذيمالتو

 2 مه ريد ةيواشلا نم هللا ملجم يك اسرق وا انتليد.م يف برا اودقر نيذلا

 يومسلا هتروكحلم

 عباسلا لصفلا

 الو هسفم ْنَع بلطلا نهاكلا بس نشد ُِف

 كح بدصسؤا) |ةقمره !اةدؤيحا

 ) ىعا سدقالا ثولاثلا امجا (

 عرضتلا بر ةصاخو امومع ىتوملاو ءاسحالا راكذت نهاكك١ لمكي نا دعب

 ايو ٠ هسفن لثم ةييرق ناسنالا بحين نا رما برلا نال بجاو رما وهو هسفن نع



 عباسأ) لصفلا بع

 وه اك سعشلا نع مث هاباطخ نع منابذلا بيرقتب أدم موي لك ةقيتعلا يف ناك هنا
 اناطخ نع ةيحلالا ةيحتلا سيرقتب نوأدسس ديدجلا دهعلا ةنهكف رامحالا رفس يف ررحم

 ملاصلا يعارلا كلاذكو ساناا لك ندد تام هللا نبا نال مهسوفد نع مث بعشلا
 اوزا لاق (تح ها نود هسند لذف ةملعم ربا يب دلما كيملتلا كلاما

 بسب يقبارق يوذ ٍقوخا لجا نه حيسملل السيم يسفن انا نركاول تددو »
 ١ ندخل

 اهشهنت الثا رطخلا عضو اق لدور هلبتخ ودل حااصلا يعارلا نا اكو

 رفقلا يف سعشلل نوزمكي اوناك ةقلاهعلا نا بونكم وه اكص ةرساكلا بائذلا

 بفئارم عب الوا 5 نهاكا ١ انهه كازحص مهتوخا نع نيرصقلاب نوشطمو

 ةجرلا بلطإ لوالا ِف ٠ هتاذ 0غ 0 لوشو 2000 ركصنب كلل رادع رشدلا

 نمو ٠ عمزملا نامزل اذ ةتاتمإا نافل لاس قاتلا ىداع عفا اسلم اتا رشملاو

 عي نع برلا حفصي ناو ةنم نابرقلا لوبقو ةمحرلا باطي لزالا رسلا صوصخ

 ٠ يشب ا ل 0 الل هيا ةمحر نودب هنال هما لوا لأسف هب مرجأو ا

 000 001 لمت بفك نذاف دلك اطفالنا ١ لوكنت انا عيطتسن الو حالصلا نم

 صقنلا لمحو فيعض تان نال انعام يح عيمج وحعو رفغت أ باطن اناث

 رذعتب يتلا تايضرعلا رئاس فصي نا ةنكم ال فارتءالا ماعمل هاباطخي فرتءا ولو

 حورلا لولح ليزت الو ةمسعناا عمال ابنا ولو هذهو ٠ ىلويهلاب اطتترع ماد ام اهنم هولخ

 نمو رجضب هبر مدخيو 0 1 كر ناسا لعشر ةرا طل دنس انين

 يف اثشف انش طعس ريسسلا رقتحم يذلا» يكحملا ل )ا 5 لعمار اه رس اهارقتحلا

 هضاعر انما لكل م ووش ال ةيطخلاب كفرتعا ولو ناككالا نإ م ريثكلا

 نر راج ىلا فلا سودا كرا كت » كرذرلا 0 اوما ناك اذ
 5 )» يناضعا يف وه يذلا ةيطقلا سومأت 1 يركن ا

 م0 هيدا ١:١9 خاريس نسا ماو ةيور ا



 ةفس ه.سفن نع باطل | نماكلا بيرقنت يف

 موتو ةيدرلا دئاوملا تاطانر انع ليزي نا برلا نم سلطت ليملا اذه دضو
 ال هاباط# فرتعا ولو ناسنالا نا ايو. ةحمسلا ءاوهالا ىلا انبذحت يذلا انجوع

 الزنا يتلا ةراسخلا يشاضي ئءافو هبيرق قوي الو اب هذاذتلا لداعب امدن اهيلع مدني

 0 ىلا ١ وفك هب مودل يذلا نوناقلا نوك الو بجاولا 00 هلل 0 الو 3

 لموسحلاا رثفد كيوب ميصت نأ هللا ن م بلطا تلو اين بودنو ةيطقعا

 ١ ياعم 3 يالطخ ن ا /ناق دواد بلطي ناك 7 ١

 كتادامش ىلأ يب 3” لوقي دا 00 نا نم ةنامصلا سمكا رخآ 3 يو

 يه ندعلا 20( نأف ةرهاطظلا ل ها قوعلا 2 همأوب نأ كلذ 2

 ناو اين نوكي هلك كدسحل ةطيسب - اذه اي - كئيع تناك اذاف دسملا عبارس
 كماللظف امالظ كليف ىذلا روثلا ناك اذاو اًملظم نوك ةلك كدس# ةرب رش تناك

 نوكت فيكف تالئازلاب اطيترم ناسنا اب كلم ناك اذا ينعا ١" « نوكك< فك

 6-5 لخغدي دفاون يم يفلا سمللاو مثن اأو قودلاو عمسلاو وظبلاك تكلسا وح راس

 رسف امل يلشروا 0-00 ا ٠ يبا ايمرا لاق ا* سفنلا ىلا توملا
 عمست مث هنا ملكتت مث هيهتشت مث ءيشلا رصبت الوا سفنلا نا» لاق مالككا اذه

 « ةيطخلا لمكت ذاليحو مشتو سملت مث باوملا

 اهو نهدلا ل يمه ساوملا نا» لاق سوغولواثلا سوي روغ» رغ سيدعلاو

 ةرانملب ءابالا ضعب اههيش دقو ٠ « هنع اجراخ نوكي ام انطاب يهتشف اًرهاظ عبري

 دقف ابيهتشي ىكك هريغ ةأرءا ىلا رظن نم» برلا لوك كالهلا لص# اهتطاسوب هنال

 0 ُْف 5 كك

 دع مل اذاو ءيدرلاب ماكتب نم دجو امل مس نكي مل ول ”سودزرب سيدقلا لاقو
 ساد ١١مل روهرم 0( ١6٠ !١١ روهرز٠ 0(

 مم: يم 0 لال 1 00

 م5



 ةناصحلا هملط عا ةواذ نأ م أسنم ين لص ذل ةفرجلاوللتفلل هادي ,ناسيالا

 ثدحاو كح يف كلسا يك يبلقو ىتيلكر انلاب نمتما  الئاق بلطي اياطنا نم

 ٠١ « كيا عيمجب

 لوقك !دحاو ةعم ريصي ىتح حورلا يي برلاب معتم نا الا كاذب دصقي الو
 . اًدحاو مهعمجاب اونركيو قلاب نيسّدقم ضيا مه اونوكيل ئاذ سّدقا مهلجال » برا
 نوريثكسح . ؟) «!ًدحاو انف ضيا مه اونوكيل كيف انا يف بآلا اهيا كنا اك

 برلا دسج عم نولوانتي نيذذلا 00 نولملت نكل برلا دسح لوائت ىلا نووعدملا
 مالكلاب نوكي ال عملت ةعسلا انا ماصتعالا اذه ريص فيك نكلو ٠ هيهاوم

 مدعي هنا ينعا رارسالا قوف امهعضيو هيدي عمجي نا نهاككا ىمأت انهو طقن
 يعتنت الل قلئا »:دواد لوةكسح برأ كينج ةمدقت عم ضر ناب رث * هدسحو هحور

 *) «رسكتم بلق هللا مئئابذ اما ةقرحمب يضترت الو ةحيبذ

 0 ا يوما نع ل رعا يف يجورسلا لاو
 ناريثاا ةمدّقت لطبا دق هللا ناف هوهلم رورم امس بنإ بدك سوحوم . »هورزح)

 ندا 8-5 ديرب لب ةجراخ اروشعو نيبارق انم لطب الو: شاكحااو

 00 سلا 1 ةاممفرا هلا ةداقنم [نازعللا اتانكم قركس ناو هب :ةمصخلا

 0 ا ل ل راب دكا ءارمحا ىلإ تان ال نورك ال يح

 نيدلاو 0 مهتح ا 0 درسا روما يفق نوب دسج 0 نيدذلا نال. بيطلا

 ةيدبالا ةايكلا مهتبقاعو نومتهي حورلل اهف حورال مث



 جرام

 ريخالا لصفلا

 ارسالا لوقي نيد نهاكلا لامذا يف

 ارارسا ىمست نيحرشلا نينه يف ابنع انملكت ىتلا تاراكذتلا 'نا .الوا ملعا
 نورشبملا مك يتلا ميسا ةيلوفط ىلع لدتسن كلذبو اًرس اهأرتب نهاككا نال
 ءايحالا نع بلطلا مدقيو سيدتلا ةءافشب لميتسل |مدنع نهاككا نا مث .اهرامخلا
 ةدلاو ةعافش ىلا اركتلل بعشلا نودشريق ةنيمامعلا ناني نيستا "كارلو

 ةبدومعملا دالوا نع باطلا بد رغما ىلاو راهطالا ةرمزو هنا

 لفطلا نومدخ# اوناك نيذلا هللا ةكئالم نا ىلع ةلالدلا كلاذب دوصقملاو

 . مهن عرضتلا ب رهدو نيئماوملا صال تومكيم نولازي ل ه.دلاو تور دبو عود

 ءامحالاو هسسلداقو هثدلاوو صلخلا دسسلا ريب 55 زاك ذم ماك ار انقداع ىهعشسو

 ا رارسبالا قوق .ثيدلص لكم قرسلا' لع ةطوضرم عاقب نكس نات كارمالاز
 ادهن زاد بفسول ىداو ىلع دول مار أ توقعت 0

 ةئره ىلع ىرسسلاب ةينمصلاو ىنعلاب ساكلا كسع ةمقاعلا دنع نهاككاو

 - لءام>و ةنمال نع رسلا آدم نيح ىلا ىرسلا قوو تو 2 ىلا دنلا نا َىَح

 ناعوتلاو . امشهح هبصحا/ لوقي ذا امهياع ريككآ روفانلا رشنيو ساكلا مادق ةينصلا

 اللوا مهساعم كاما نأ لاكبأ انرطضت انتتر نوهذدد ةمقاعمأا نأ أ نك نالوعم نازداج

 اهح انوه انودح نمو هرح خدم نولوش راكذتلا ءدب ُُ سيتا مهأعف ضع ميمالاك نأ

 . اوم مصزلو رهو يحال [دمص بصرقو |و© امك كو

 اوح انماو مد" اشبال انمامأ عوضوملا ناب رّملا اذه ىلع تقولا اذه يف ركذن اننا ىنعا
 ٠ نسل ا 9000 ١ 000 2 1 ب 20

 اذه ىلع ٌردن » نلوقيو مه.دبا ىلع ةنوعقري اذالف مهما٠ا اعمضوم ناب رقلا ناك اذاف
 نيب ضقانتلا عقب الثل هتحن ال نايرقلا قوف يدبالا نوكت نا بجي نذا «نابرقلا

 بعشلا لجال برقي نا نهاك لك ىلع سمي اذهل » لوسرلا لاق مهءالكو مهاعف



 سحخالا لصفلا 36

 ل02 1 هدلإ نع بلطلا ترثتا ياكل 1 01 هك نا

 برلا صا دقو همسفن نع ب رغذلا مديل هلي ت]آ ىلا لاذكا هيدب ىلع نأب رهلا

 مرو ةداهشلا ثان ىلا نأن رشب 1ك د طع طخا نم لك ةاروتلا يش

 يي ميذيو ةل لطالا نع اهمدق ىلا ةيوصحلا سار ىلع ينعا 0 سار ىلع هدب

 تامنا م00 لل هب ابىضنيو ةطالل مد نم نهاكلا ذخأب و ناككأ

 001 0 0 ا ا ا لا

 عضي نا نهاكلا ىلع بي زمرلا لسكي ىتح نذا*ءاباطتلا ةرفغا مسدملا ىلع ُهمد

 اوحو ءرذلا ا دامعلا فب هسأر ىلع هدب / عضي نأ ان>وب سمعا 6 هدب

 برلا ةيلوفط راكذا ريصي ءزإللاذه يف هنا اًباس اناق سادقلا ةبتد نع فوجب ليغ ال
 مانا ةئئاك تقال ” لوقيريشدلا اقول نكل امنع رابخالا تك لجال ارس تانلطلا لاقتو

 5١ « نطبلا يف هب لمي نا لبق كالملا هآمس ال عوسي يمس هس يصلا ني

 يهم ينمو هينوممو . َنيلئاَق رسادقلا يف انهاه همسإ 5ذن بسلا اذهحلو

 ريهطتلا مايا تلكامل هنا » هيدلاو نعريشدلا لوقي م. . ا
 0 000 1 كال ءامتلا اعلشولا كلا هاذ بعد 3 0

 |3000 11 اتم يللا محر تاق يدلل نأ نم جرلا سوم يف
 )٠ « مامح يخرفوا ماع يجوز براا 0 ىف لكم

 ل علا تاتو اذعص عوض ىدلاو ثأبا 00 هلا رخام نلمات
 ىدلاو نأ 6 نفهاكلا يدب ىلع رارسالا 0 كل 0 ىلع

 ا ا لجال ها نءو ةنع ابريل لل 0 ا ادعص ام عوسي
 ىلا هب ىضت اهريهطت مابا لمكت امدنع اركذ دلت يتلا الإ كك د

 ١( نيداربع ه:١٠ 7 0 1



 ةفئ رارسالا لوقي تح نماكل ١ لاعلا يف

 رخالاو 5 ةقوع اهثدحا ماع جوز وا ما يخرف وا انو لع 0 رتل ةفايشلا تأ

 ١ ) ءاطخ ةحرمذ

 ةأرما ريبطتل ةدحاو ةمدقت مدقت نا نذر نكي ل ةنا. ملي هللا" لوق لمأت نف
 ةمدقت يف رافغتسالا يل ريصب احح ةاطخلا نع ىرخالاو دوقولل امهادحا ناتاثا لب

 ةح نوره ام ناك ةيطاحا ن ع يذلاو ٠ رافغتسالاو ها 3 ميذن دوقولا

 هنع مدقتا يذلا ناسنالا اءاطخ امامجي امسأر ىلعو امس ار ىلع هيدي عضير برلا ماما

 ابليس قاطيو دعتسم لحجر عم رفقلا ىلا اهلسري مث
 . ةيرشبو ةيهلا نيتعبط اذ ناك يذلا حيبسملا ىلا | رمر ناك ةعممج اذهو

 تناك ةيهلالا ةعيبطلا اماو ٠ هلل ادوقو بيلصلا ىلع تتامو تبذ ةيرشنلا ةعيبطلاف
 ىلع ةسفن بارق صلخلا ديسلا كلذكو ٠ !دمرس ةيح لت مو توملا نع ةدعتمم

 بسلصلا دوع ىلع تناك ةيومدلاف ةيومد ريغ ةحسذو ةبومد ةحببذ هبأ هلل 0

 سماق :ةتع ىلا املس يلا تح ةيرطبللا يتلاو. + هدم لوك يول اها سأل
 أمو اح ماق هنآ مد كفس ريغب روهدلا ءاضقنا ىلا هتوم راكد: [أهوعئص نا ةنيكلا

 ةيناث ةرم توما هيلع طاسن داع

 يب بوند عيمجمب رك لا ى | سار ىلع هيدب عضب نرره ناكح اهثم نذا

 نا ةنهكلا ىلع جي اذكه ٠ ٠نارفغلاب اوظحيل هسار ىلع 5 7 اطخو ليئارسا

 ةرفخأ سعشلا لك نعد مهسوفن نع اواسوتيو ةسدقملا رارسالا ىلع مهيديا اوعضي

 ديلا عضو نع فات ةيحضلا ىلع ديلا مضد ن مك ١ يجورسلا كلك ريش اك اناطإلا

 ةمعنلا طوهو هللا ةوعد ىلا ةر اشا وه ىشلا ىلع ديلا عضد ال نيسدالا لع

 ىسومو مهكرابو نا نا_يصلا ىلع هدب عضر براا نا بسك دقق مهيلع اهرارقتساو

 يف ىلع لبس كاذكو سدقاا حررلا نم 0-5 نونا عومشمل ىلع هدب عضو

 مهنا » بوتكم وه 5 انها قوما ىضضرملا نن لاق ءانضلا نامالا

 ١( احار١:"#ولم



 سحالا لصفلا ام

 سملب ىلوملا اماقا عشبلاو اليا نافذ )١ ٠١ « نرفاعتيف ىذرملا ىلع مبيدبأ نوعضب

 ل كلع سو 1 ةنباو شعنلا ىلا هدي دع ةلمرالا نبا ماقا حيسملاو مهداسجا

 رافغتسالا بدس ريصت اهنا لب ةمعنلا لانت اهنا هب راشي الف ةمدقتاا ىلع دبلا عضو.اماو

 بعدا بونذب رهو امسأر ىلع هدب عضي ناك نوره نا روثدم وه اة يذلل

 وكمل تاومالاو ءاحالا كذنو رارسالا ىلع اًيدنا عضن ىنعلا اذهبو ؟) اهمدق يذلا

 بيلص لكشب رارسالا قوف يديالا مضوت اماد» ٠ ةمادلا ةايحنو اياطخلا ةرفغا كلذ
 ك0 ذل ل ا هبو ملاعلا صالخ راص برلا بيلصب نال

 ميرب ىسومو ةكصرإلا امهم ىننمو مارفا ىلع هندي عضوب ءابآلا 0
 ءاملا جرخاو رحبلا يف اًنيرط مهل حتف هبو بعشلا نم ةءقنلا كالم عنم بيلصلا

 ءامسلا ىلا هدوعص موي هذيمالت كراب برلا نا ةعببلا لوقت عوملا اذ و ٠ ةزعصلا نم

 مهكرابر مييلع هيدي عضو ىأ يبإ يزجو يوضح تورورن) روصو

 مادق ىءارتب نيح قلحا بناج نم ةمحرلا نهاكلا دمتسي نا بحي كلذك
 و٠ تاومالاو ءايحالا نع باطلا هل مدقي ةسدقملا هرارسا ىلعو عيفشلاك هجبذم
 سدنقللا ثولاثلا اهيا » الثا تارم ثالث هردص عرقي هسفن نع لوالا ّرسلا رس

 الا ا اع را رع ع كا د قع يحل
 ءوربتلاو هاباطخ -ركح ىلا ردصلا عرقب راشيو ٠ هاباصو دض هواهج الك نع حفصلا
 امهعم# و هديس ماما بفذملاك هماث اب رارقالا ىلا رارسالا قوف هبدب فسكتيو اهنم

 نيحو .را زخ-أ مام' ةجعنلاك اضرلا نايرق هتاولصل ئجتلملا همعسو هسفن سرقت ىلا

 يبلقو يدب طسبا برنأ ١ ىا» التثاق ءالعلا ىلا هينمعو هندي مفر كاثلا ندا رش

 لكيم نم ةمعنلا دادتسا كلذب دارملاو ٠ “« ياباطخ عيمج نع مصلا ما كل

 دواد لوقكح هجو ةلادب هسال عيطملا ا هبا تاشلاو ةنايصلا بلطر هل

 * ) «كلؤس كيطعي وهو برلا حجرا يبنلا

 ل را رمل ل ل !م05:/4 سفرم ١(



 *.ا/ رارسالا لوقي نم نهاكل ١ لامقا ل

 هلام دأدب ىذلا رطاشلا نبالا لع صلخلا 5 1 جاو لوألا نمو

 نا اهتم تسسلو كمادقو ءاملا يف تأطخا » الئاق اثات هبال داع مث فارسالاب
 فواعملا لجعلا حدب ماو هلمقو هب 5 000 ا نكل انبا كلل يدا

 نيسالا دبا ىلا دحلا هل ةاملا ملام هدسح وه ىذلا

 ةييلنلا

 ماسمأ فن لضافلا نهاككا نأ بيبا ,يراقلا مهشي ةرانملا هذهب انهرب اممو

 لاهتبا عم اهروجمو ةعبسلا حيباست 7 5 ذا ةئمضملا ةرانلاكو فورا لثم ميذملا

 مهلجال 0 عضار 3 هثاريمو + عش ىلع ةمحرلاب فطعتمل هسيدقو هتدلاو

 بونذلا نارفغ مهحنع و بضغلا 7-2 مبنع مقرا م املا دوذم يف هسفن ىتلاو

 لعجو ءامحالاو ىلوملا نيب فةو نوراه نا حجورتحا رفس 3 اي ا كادلا ةاشاو

 هل ادلا بحاص ميفثلاك مث . هبوث ىلع هلك ملاعا شّقنو هقنع ىلع طابسالا داحتأ
 بوقعي و قكتاو ميهربا هلا اي » الئاق لستباو دونما بر ىلا مدقت ريثما حاصملاو

 ْ | ١١ « بضغاا عفرا

 داهعأو بوقعيو قحساو يهربا ةعافشبو هتبلط ةكار فطعنملا ديس! ىشنتساف

 هب وشب ةطانمو ةمعرك ةرامح ىلع ةشوةنم مهارامسا تناك نيذلا شع ينثالا طارسالا

 ديلصإ اس فاح ف اذكه ٠ نارفغلاو ةمحرلا ىدن لطهاو هبضغ بيضق عفر

 هش موحرلا هلل مدقتيو هتعبب لاهتبا» صلخلا ناسحاب كرتشيو نامالاب راح بلق نم
 رطلاك ةمعنلا اهنم ضيفتف هت>ر ءاشحا حرج ةناف راهطالا يدبا ىلع روخبا وار

 مهلجال مدقتت نيذلا ىلع لطاهلا

 0 ديا 4



 * مه

 ةيلطلا مدّمتو نيظوعوملا ميلعتو لجنالا ةءارق يف

 افلا 2 لحلو نماكا لحال

 ١١ «ممالا هب نر ل

 ةمدعملا

 يلعتلاو ظعاوملا» رهاطلا ليجتالا عم لئاسرلا» ليلهتلا يراخلا ءزللا اذه نا
 ةرشع ةيناثلا ةنسلا نم ميلا ةراشب نمضتي نيظوعوملا داشرال يرورض وه يذلا

 دب ىلع هللا اهزنا ىتلا سيماونلاو حئارشلا لك ريشت هملاو رزاعلا ةمايق ىلا هرمع نم

 مك 00011 نك كلا يتلا هرشتلا تعط نإل اناهطالا ءانالا رئاسو .ىدوم
 يعنلا سودرف نم اهوجرخاو بتمعن اوبلسو انصالخ ءادعا صوصللا اهيلع ثوف

 قلاخلا ا ءكلالهلا ةضرع اهوكرتو اءاطخحاب اهومشهو تاوهشلا ماهسب اهودرجو

 اوزاحو اهورصياف اهودّشري لا ناب تاقكسمال] مهاطعاو هيكل ملاعلا 0 لوا ُّي

 لسرا اريخا٠اوزاجو اهورظن كلذكو سومانلا ليج يف نييواللاو رامحالا هع م

 المحو اهئافش ىلا ردابو اهماع ناحنو انم هذلا ىذلا دسملاب اهنم اندف حولا هنبا

 ل اكل 1 نداتشتلا كلاب قارا نضل لصإلا يف رطتقارف اك هتاد لع

 ااا 0 0 ا ذاراو لريصحس سدتلا هراغرلا يع ةاذلاو نشا هنتإ الا قدنفلا
 ف ورع يهحكص احوحؤ . ةكهن اخةسو صم ههه ةءملا

 دقو أ ةلكح كقول دنا احا عضوم يف هاعد دق ةءاد انه هامس ام نأ لع

 يف لوسرلا سرطب هش دقو -5) عئاضلا مهردلا دمتل ةأرملا هلعشت يذلا جارسلاب ةلثم
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 326 نيظوعوملا مياعتو ليمنالا ةءارق يف
 ثا

 هوعدب ةناثلا يفد ٠ ةاب# أشنن هبو هيف شغ ال يذلا ىلقعلا نبللاب ىلوالا هتلاسر

 ناك هيلا متيفصأ اذا » الئاق نينماوملا بواق ْ ٠ يي ًايكركذ ةرانمو أحامضم

 يف حيمصلا يكحصوك قرشيو راهنلا رجفني نا ىلا ملظم ناكم يف ءيضي حامصم

 )١١ « مكيولق

 ةناثلا يفد ٠ ؟ ١ يوقلا مامطلاب نييناربعلا ىلا هتلاسر يف مظعملا سلوب هبقليو
 قرشا يذلا وه رون ةملظ نم قرشي نا سما يذلا هللا نا» لوقب ستنروك لغال

 ىمتا دتف نوككاهلا اماو.* ) « عرسي ميسا هجو يف هنيا دمحم ةفرعم ةرانال انبولق يف

 ليجتالا رون مهن ربظي, الثل مهيواق ملاعلا اذه هلا
 ماظت اهنال ةملظلا هبشت ةيطخلا نا ايلج ربظي ةسدقملا تاداهشلا هذه نأ

 ةوق وه ىذدلا ليلا مالك أما ٠ صالخلا قبرط نع غد باقلا يمعتو ةريصمأا

 ناك اكس ةاللا لمس يف هتاوطخ ميقتستف ناسنالا سلق يف هتفرعم قرشنف هللا

 نأ ةءيبلا تمحوا دقو. ؛) “ يب ييسأ رونو يدمل حامصم رت لك قواد لو

 نع مفريل مهنع ةبلطلا هلل مدقنو نيعماسلا ىلع ةسدقلا تكلا ءزإلا اذه يف أرقن

 ةعادلا ةايلعا ىلا اوامقمأ هتفرعم روب ميبواق دينو ةيطخلا ءاشغ م.تريصب

 نوع“ لثم هترانم اوعزعريا نرريثتكح هباء ريتدا دقف يهلالا روذلا اذه اما

 عدبلا لها نم مهريغو نايساطو نامقرمو سوتني ريقو سويراو نوساو ىلامو رحاسلا

 دهعلا نا نورخا ركناو حلاطلا هلالا نم هنا اومعزو قدتعلا دهعلا اوذاض مهضعب نال

 ليجانأ ةءببلا نم ةتنثا ليجانالا ددع ىلع نورخا دازو ٠ لسرلا فينصت نم ديدطلا

 اعوط اوصقنا مرقد لوصف ضعب موق املا فاضاو ابنم مهريغ صقشناو 0 قرخا

 سوسلا هب ثاع يذلا سشالاك ةسدقملا سككا اورداغ قح ءوسلا حور مهملع ل

 رون اوُئفطي ول اددوو ةعببلا بتر اومواق ةعامج مهنمو ٠ ةذرألا هتلك1 يتلا جيسنلاو

 ىس:م نيئارسبع (« ١٠8:9 سرطب " ١(

 6١٠١ه :١ا١مة روهرع أ 100 و



 هسااسلا تالا بلع

 ا 1 1 مارب فا دعا اراب زب نأ .ءافعضلا ءالومل نيا قم: نكل ةزاغبلا
 يللاثلا هثيحلل اًنباث لازي نل يذلا هدسج ةمدقت ىلد حاصملاك ادهاش نوكيل

 حورش ةثالث ىلا ةرانا هذه مسقنر

 هللا ةملك مهيواع يف عرزتل نيظوعوملا نع ةبلطلا بي رقت يف لوالا

 هتمارك< قئاللا لياهتلاو ريمزتلا يف . يناثلا
 ليحالاو لئاسرلا ةءارق يف ٠ ثلاثلا



 كوالا حرشما

 هللا ةملك مهبولق يف عرزتل نيظوعوللا نع ةبلطلا بيرقت يف

 ريغ نعءو مهنع ةبلطلا سي رقتو نيظوعوملا فانصا يف لوالا لصفلا

 نيعئاطلا

 لوةن ذا نيظوعوملا لجال ةترلا نسحو ةفاخلاو ةفرعملا للط يف يناثلا لصفلا
 |هحوم دهحو |وح) زماص خ ادع

 روفأع لوقت ذأ مهريغو نيالا لجال ةرفغملا بلط ى ٠ .كثلاثلا :لبففلا

 هدعب تلا ةالصلاو ( هللا اب ىنحرا) هحدصسو

 سس بج يل كح ©9507



 لوالا لصفلا ا ما

 لوالا لصفلا

 نيءئاطلا ريف نعو مهنع بلطلا بيرقتو نيظوعوملا فانصا يف

 هذيملتل لوسرلا ةيصو نع هركذ مدقت يذلا ثلاثلا حرشلا ءدب يف انملكت

 بلطلا بي رقتب تاعّرضتلاو تاولصلا عيج يف اوأدمي نا يا ةنهككا رئاسو سواتوبت
 كلذ سسو ١١ ٠ « انصاخم هللا ىدل لوبقمو نسح كلذ نال» اعيمج سانلا نع

 ءىش لك نا اب نكك٠ قا ةفرعم ىلا اولشبو اعيممج سانلا ايجي نا سي هللا نا وه

 1 نا دئري ةمحررلا ةامحلا 3 اذكه 0 مدقتم نودو لاع تايم

 وجرت ا_9فنال » لوقي ذا دحاو لك قاقكتساو باحيالا يدق ىلع ةفلتقغ ترو تاجرد

 ؟) « نيئماوملا امسالو نيعمجا سانلا صّلخم وه يذلا يملا هللا

 ةصرفلا انا تماد ام عيمجلا ىلا نسحنلف » الئاق يصوب نيمطالغلل هتلاسر 53

 ٠ هتنثر يف دحاو لك عيمملا ابحي جهسسملاب » ًاضدا لاقو ٠ ”) « نائالا لها ىلا امسالو

 )٠ « ىعتنملا كلذ دعبو هئيحم دنع ميسحلا نينلا مث ةررك اب هنا ىلع حيسملا

 نيذلا هسيدقو هتدلاو راكذت ًالوا ريص» نا ةسدقملا ةعيبلا تعسر كلذ لجالو

 تاومالاو ءايحالا راكصذت ريصي ءالوه دعب مث . دحلا ةايح يل ةعم ةكرشلاب اوزاف

 نع ءزلطلا اذه يف للطلا برقن نا تعسر اريخاو . ةمعنلا ةامح يف ةعم نيكرتشملا
 عسجا ملاعلا ىلا اوقلطنا » برلا ةصصرك اوصيو قا ةفرعم ىلا اولمقل نيلاضلا عي

 اولأسا » اضيا هلوقكو ٠ 5) « صلخي دقعاو نمآ نف اهلك ةقيل#ل ليحتالاب اوزوكاو

 1) « هداصخل ةلمع لسري نا داصخلا بر
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 8 مهنع بلطلا بيرقتو نيظوعومأا فانما يف

 دوهملا ترصف نيرثكصالا ميرال ميمجت ىف تدينغ ىلا » لوسرلا لاقو

 يلا ف سوماسنلا تدل قلك شومانلا تي مه نيذلاو دوملا ميرال ئدوبك

 الب ىلاكم سومان الب نيدللو ٠ سوماسنلا تع نيدلا ميرال سودا 9 يللا 000

 داس نيرذلا ميرال ميسا سوماأت وتد © انا لب هللا سو.هأ الب ل 0

 لكلا صلخال لكك 5 ترهو «ءانعفلا ميرال افيعض ءافعضلل ترصو ٠ سوما

 ١١ « هيف اكيرش نوكل ليجتالا لجال ءىس لك عنصا انا
 8 اساور نأ 0 ميلا اههحو لاسر 0 ةماوو 1 ىلع هممهور ايا سوئيطسلاو لاقو

 هللا مأم ا اردت# نأ مه يغش م املع اونعوا يف ١ ةلاسرلاب نوقوب اهدا سدعمملا تعيش

 اوبلطير اولسوتيلف ةعيبلا لك 6 2 بحتات نيحو رشبلا ساج نع ميركلا

 فز.تو.ار ١ ذاك ناك نك رفكلا نع مدلل نموم ريغ ناكل . م احلا رو ىدح

 ةنامألا ىلع اولش.و عدلا لها هملشإ و قاحا رو مييلع قرشسل و دومملا 5 نع عفرإلا

 لها ىطعي و ةددمتلا ةرشا م ةعمبلا داحنا نع نوءطقنملا 0 ةكلوتاكلا

 ارسا ىلا اودانتب و' ءامبلا خرم ةهلا يسأ ثوذملتلا قزرتو ولا مهر. تالزلا

 » ةساثلا ةدالولا

 مال اوبلطا » الئاق يبا ايمرا ناسل ىلع بيلا رما للباب ءالج يف بعشلا ناك و
 37 مالس مكل نوكي اهمالس هنأف برا 9 اهلجا نم اولصو ٠ اهلا 2 يفلا ةندملا

 سعشلل سدي ف ةسفاكلا سار ةعسلا صأت ةضلعملا رآ مالا 7 ْي كاذكو

 مالسو ناما لجا نم يوَقلا يللا هلالا برلا اهيا كيلا عرضتن » الئاق رلاع توصب

 ءامحالاو ىلوملا اهدالوا عج 1 لجا نمو

 ظدحو هلأ اع ْنَع نيجرالا اموع سائلا 050 نع بلطلا انه برشو

 ىلا سادملاو ةالصلا نورض# نيدلا نع أصوصخ - هس ةعببلا ءادب 2 0 1 هاباصو
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 لوالا لصفلا م5

 ظعاومو ةسدهملا بس كلا عامس نم نيعماسو نيظوعوم 0 اوناكو ٠ روفانلا ءدب

 ىلا نومستش اوناك ءالهو ٠ نيظوعوملا سادق ءزإلا اذه ىمسي مهلجالو ءابالا

 مهنال نيذملتمو نيظوءعوم ينعا |اساقاهد ىمست ىلوالا ةقبطلاف . تاقبط ثالث
 ةثالث ىلا موي نيعبرا اورمتسي نا ءانالا مهل محس دقو ناهالا ملع نوباطي اوناك

 مهنونح اوناك تضقنا ىتمو ناعالا دعاوقو 1 ةدلضلا وعملا نملتحا قف ريشا

 مهوقبأ لاو رارسالا 1 معزكرشناو 0 ناكالا دعاوق اوظفح مهن | مهوأر اذأَو

 لفطلاكو ٠ ف اريخاو اللذس 6 9 ا ينلا نط رالاك ةراغو ناو اودادزبل

 ماءطلاو سيايلا لوانت هتوق تلماكت اذا ىتح نيللا ماعطلاب مث نبللاب ًالوا ىلري ىذلا

 يوتا
 لوالاف ١ نافئص ءالئيهو نيديعتم يا١ ريحّحادص ىمست ةياثلا ةقطااو

 نوفل اي نيذللا نع ةرامع يلاثلاو ٠ ءوسلا حور نم نيطبخلا يا نيناخا نع ةرابع
 ةيحاشلا طاف ا كير ليسا

 ٠ راغصو راك اضنا نافنص مهو ٠ نياتلا يا |تخما ىمست ةثلاثلا ةقيطلاو
 راغصلاو . مهاباطخ لجال رارسالا ةكرش نم فارتعالا وملعم مهعنم نيذاا مه رابكلاف

 اناطتلا يف اوعقو ةيدومعملا رس اولبق ام دعب نيدذلا نويمالاو نائالا يف نوثيدلا مه
 ا ا تامل ى ءانالا | متع قدشن ناك حالهم ١ كسلحلا لبق اهوداتعأ ىلا
 ظ نايالا يف مهفعض لجال ةمككا عم مهنوصحي

 فلخ مهنوتريو ةعيبلا ىلا مهنواخدي ةسمايكلا ناك :فاصاللا يشأ ءانيك

 رابكلا نويئاتلا اما ٠ نيمئاتلاو نيدمعتملا مث نيذملتملا ًالوا ةسينكلا باب مادق بعشلا
 ىلا مهتوجؤمي اوناكصف ةءادر نودادزي اوناك ةريسلا نسح يف مدقتلا لدب نيذلا

 نيلخادلا نم ءاعدلا نوبلطير مهاباطخ ىلع نوحونب كانهو ةسنكلا جراخ



 ب ملا نيظوعواا لحال ةفرعملا بلط ْك

 ىناثلا لصملا

 _لوقن ذا نيظوعوملا لحال ةترلا نسحو ةًافاكملا عم ةفرعملا باط يف

 اددسوه |ةهجوم دهحو اورح) ام زدم 5 اهه/

 رك ذلاو لمعلا يثو ةعبتو ريخلا مهثيل ىوق ثالث هاطعا مدآ انابا هللا قلخ لل

 امو تافو ىضم ام ركذتب ركذلابو . ءايثالا زيعو مهفي لتعلا ةطساوبف ةدارالاو

 بحي ام راتخييو ماما ةعوضوملا ءايشالا نيب مكحي ةدازالاب و ٠ هينيع ماما رضاطلاك

 هلذر سيئ ام لذري و هرامتخا

 عمتسم هةروص. لع ناسنالا قل هللا نال ةميقتسم ةليما تناك وتلا: ةذهو

 لقعلا قس هارت تيناقناوأ هشبل تدسف ةضولا نع ليها د كلا تاور

 نا ىلا رظناا نع زحمت يتلا ةعوجوملا نيعلاكر اص رينملا حااضصملاك مح ناك يذلا

 وهسلا هارثعا هماما رك يف ةروقنم اهناك ةفلاسلا ءاشالا 4 نأك يذلا ركذلاو

 ةقفاوم تناك ىتلا ةدارالا اذكو هل ةدمملا تاريخا رئاسو هتلاخ ين ىتح ةفغلاو

 تالئازلاب قاعتتو تايوامسلا كرتت حانللا صوصقملا 0 ور نا لأ
 لئاضف ثالث اناطعا ةقيلدطا هدسم ددجمل ديحولا هنبا اتل "هللا "لثسرا ايلف

 رظنو لقعلا هب رامبل انملع هب معنأ ناعالاذ 1 ةمخاو 0 ناعالا يو ةيهلا

 تا ىلع 2050 ال تح رسل ةنحتم ءاجرلاو ٠ ةيعيبطلاو ةمحلالا رومالا
 بحت ةةارآلا ابيب .اشلا ٠ مثالا يعن أكل دعما بادعلاو حالصلا يل اماعل ةدوعوملا

 هيف ام لكو ملاعلا ضغبتو عم كرتشتو هللا

 نيسظوعوملا لجال انهاه ثالثلا لئاضفلا هذه سلطت نارةفلا تتر دقو

 كمادق فق: يلاحورلا سترتلا نسحو ةفاخلاو هر ىتح برا انلها» لوقن ذا

 مل نيرذلا نيدئملتملا لجا نم نامالا ملعو ةفرعملا الوا يلطنف « ةسادقلاو ةراهطلا



 ىلاثلا اصفلا بدم

 لم نا ردقعب دحا نم 0 لاق برلا نال نينبلا ةريخذ الو هندومعملا ةغص اولش

 ١١«بناآلا 00 ام يلا

 0 0 :رع ةلالضلا ليذيا نايالا ماع يف ءافعضاا لجال لبتنن اذباف

 نم اركص ل ىلا » داناق د سفا لهال لوسرلا كل مهوقع

 حور دجلا 5 عوسي انير هلا م يلاواص يف انا اً اذو مككهج
 0 ”قيندملا 2 هتاريم دحم ىنَغ امو ءاجر ام اوملاعتل هنو ر عم ُث يحولاو ةمكملا

 اودادزيل هومّلست دق اع اوكستم نا ةناثلا هتلاسر يف لوسرلا سرلعب ىصوا اذكحمو
 الثا رظنق متملعف 36 دق ذا ءامحالا اها اذ 1 متنا »لاو : ملعلاو ةمعنلا يف !<وشن

 انصاخكو امر ةفرعم يو 0 5 اوغاف مكتأب 1 0 ارطقستف زاوغلا لالض اوداقنت

 " ) « نما. دبالا موي ىلاو ل دولا هل حيسملا عوسي

 ةديدع تارع مهاباطخ نم اورهطت نيذلا نيبناتلا لجا ن 0 تاادط اطن اناث

 باكلاك ةيطخلا ىلا اودأع مث ةايللا 3 كك اكرتشاو برأأ مدب

 هللا نا معن لستفي نا دعب ةأمللا يف غرمتي يذلا ريزتلاكو هئيق ىلا دوعي يذلا
 بضغلا ديدُسو لداع هنكت ٠ بولقلا يرسكتمو نيعضاوتملا ىلع ةمحرلا لب زجو فور

 ل سوص/و ءاعيرالا ليل رخا يف ةعيبلا لوقك هتحر نورقتحي نيذلا ةاصعلا ىلع

 ا ح1 لا

 0 ٠ ةمحرلاب فطعتمو نونئح ةنال هب ىركنو هى نأ تنجم كلذ لجالو

 تل ءالا كليا » نو لاَ اك ةمقنلا ديد ا كعتربو 1 2

 ا هللا اودعا » دواد لاقو . +) «ىفخو رذحا لب كسفن يف ربككست الف

 طوفسلا نم رذح لف لداضفلا نم اح قود رار ناستالا نال .25) 4 ةانعر اوجيداو

 مدا اذهو . ءامسلا نم طقس دق كالما اذهف ٠ هللا ةنحر ىلع ا ناكتا هلا نكي الو

 0 كرما سلا ا م1 8 11لا ١ ا

 1 ا 01 50 1 هيموزلا 5



 ه4 نيظوعوملا لجال ةفرعشلا للط يف

 ءايكسص_إلا نيب نم ناولسو ىلسرلا نيب نم اذورو سودرفلا نم ىوه دق

 ءاملعلا نيب نم ا
 لوقك اوين مهولق يف هللا ةيشخ نوكتل نيناتلل ةأفاككا انهه ىلطن امار

 ينابحا اب نذا » يبليف لهال لوسرلا بتكو ءرشلا نع ةدعبم هللا ا يكحلا
 اوفاخ » برلا لاقو . ١ ) «ةدعرو فوجي مكسصالخ اولا نيح لك متعطا اك

 ؟) « اوفا اذه نم مكك لوقا معن ٠ مناهج يق دسكلاو سفنلا كلاهي نا ردتب نمت

 ثيدستملا لجال 0 يف بترتلا نس>حو فوفولا ةماقتسا باطن ع

 ةواها ةيدويعلا كلت نم هتمرب هللا مهدقني ىف جح ةندرلا حاورالاو ةحمسلا مالالل

 يف ةكسيئاللا لاثم ىلع ةراهطلا» عوضالاب همادق اويصتنيو ةفانغاو ةفرعملا نسجي

 باقلا ةماقتساو ةّينلا ةحصب اًراهنو الد «تحبستب نيديقم اولازي مل نيذلا ءامسلا

 د ل يقلد بالتسويق راق لدا 3 لا نك وصلا
 تاسست يعجو ري : نك نثع هع .ةداللاب نيكل مكنع يل داهح ىا اوساعأ

 ا ل لماك م هذ ينغ ىلا نيفلابو ةمخا يف نيملتام 8 اذا مكبرات ىزمتتا

 5 0 ٠ مااعلاو 0 عيمج هيف نوما ميسملاو تناإلاا قا لس ةقازعم

 هسءمرضاح دسإلاب ا ا يلوك مم يللاذ ذ هرم مالكب دحا مكر ني الثا اذه

 و « مهسلأب مب كناعا تانثو مكماظن اناعمو أحر رف : مورأا

 هدحو دنسللا يف قافثالا ظنحي ىضريال هللا نال حورااب ةئسلا نسح ع 5

 مكّضعب نيلمت< اونرك » الا: سسفا لها لوسرلا يصري اك اًضيا حورلا يف هديري ىل
 حورو دحاو دسسح مكن اؤ مالسلا طابر مورلا ةدىحو طفح يف نيدو ةمغاب اخت

 بسب نار ورض 3 به نارءالاو . ؟) « دحاولا مكدوعد ءا ءانؤوملا متيعد | حا

 نوقاقيو يدرلا حورا دسملا يف نودسبءتم مهضعب ٠ نيعون ىلع مه نيديعتملا نا
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 يلاكا لصفلا بو.

 كلدبو اناطخلا مالآل حورلاب نودمعتم 00 و مهحايصب داربسإلا ةمدغر ةلمكلا

 اونروكسول نيعوالا قفاوب ام ةلطلا تنمض كلذ لجالو ةعيبلا ءاننال !راثع نونوكك

 . مايالا لوط سيدقتلا قحي هل يذلا هللا تدبل بجي كر نا

 نم ربلا رائاب نيظوعوملل 0 مورلاب ةئيهلا نسحو ةفاخخاو ةفرعملا يا ةثالثلا هذهو

 نبا وهو ءاملعلا نيب حيسملا فوقو ركصذتن ةالصلا هذه يفو ٠ ةراشبلا مالك عامس

 ا ا لا ملاقر بر مخ ل يذثا

 0011 ل 2 نأ لع كيك ل هللا ناتو اور نسب «اوجو يلم
 يعاط 1 هما كل تلاقري ات ءاوا هرضبأ الب هنأ ن5 دقو . هللا تلبي ترضاحلا
 ينابلطت ل »اهل لاف . نيدحوتم دابتجاب كيلطن انك كوباو انا يفا اه اذكحت انب يبا اي
 0 4 نحل وه ايف نركا نا يل ينبني هنا اهلعت ملأ

 ملاعلل رهظيل لكبملا يف فل يملالا هريبدتب حيسملا نا | اك الوا كلذ داراو

 ملعت نا يئبني اذكه داهتجاب هناملطي ناك هيوبا ناو هيف ةنونككا ةمكسحلا زونك

 0 لا ةفرعمو ةغبصلا مي سانلا ضعب لبقي مل هللا تل

 نيل مالا كلارا لرش لوب ةرعد يب تورخا اف دنز هلق مي :قرشتل ارتص
 رات ظرعرا) لع تحي كلذك دابتجا, ةنابلطت 0 نشا

 نمو ةدسللا هدا رفق دا ”>الا ةنأغب هل كك هبلط ف اوعمسي نأ ةاطقخلا

 نبا ةنا ةرشع ةيناشلا ةنسلا يف ملاعال ةسفن ا نر ال داق هارخ

 هوعدب ناك هسفنب وهو ريشلا اقوأ 7 0 نبا هنونظ اوناك عمجلا تال فنا

 ءاب رغلا نيب اةلماع هنأ هممسل فسوب و هأبأ

 انك كوباو انا يلا اه انب تعنص يذلا اذه ام ينبا اي » هما هل تلاق املف

 ا ا ل رع ذا لدم ا 4 نير كم دابتحلاب (كنلظت
 اما يفابلطت ل » الئاق هللا نبا ةناو هتوهال ربشي نا ءاش كلذك ءايلعلا هتمكح
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 بو نيبئاتلا لحال ةرفغملا لاط يف

 ىلا تب وه ىذلا هللا لكمه ىف ىعا « ىيبال اهف نو ل ىغبأي هنا ناملعت

 : اثاث .يجورشلا نوتح كلل رثتف دقو ىوامسلا
 امليدو اجو )ل هكإ فمدنح هراؤمو الح |و. نامنمو !ًرهمم ةديح |5© تم ىف

 مح تح ةملو دعومزنصحخ ثيههكثإ . |هذنإ فوز اثدححنم . بحإ تمحو روح يوسمحبم

 حم ادؤس/ احاو فو . نرهذه | ورد |[ هو ودم يم|ه . |0وب زلهت الو . هنن فثممدم هكلو

 ال بحإو تؤيكحو . |رينج اخإو يتؤةنك فووهمإو اخودم ككنونو . زيثجإو م]صدو هك

 [إ[ئتممح هك هلعض فوسو . هحإ فعم همح هاهو اذح نبؤهكحم |[ْمحم . ْمض) اذهمزصعحع |هذب

 (١ هلم نايك

 ال هللا نبا ةناو هتوهال ةيعنو هتمكح انهه رهظا برلا نا يكف سسلا اذهلو

 هتمكح انغ مهلع قرشي يك نيظوعوملا لجا نم لبتنن نا ةعببلا تعسر فسوي نبا

 مهعناصو لككأ ديسل بجياك

 كلاثلا لصفلا

 لوقن ذا نيبئاتلا لحال ةرفغملا للط يف

 لكحف ٠ ضرالا يف عرزي يذلا عرزلاب صلخلا ديسلا اههش .ةراشنلا ةملك نا

 لوتك هللا نم ةكربلا ليقت ارخآو ًالوا رطملا برشتز الغاوا نيكس ترو ضرا

 حلصي ابن جرخت* ارارم اهيلع لزاللا رطملا برشت ىتلا ضرالا نا » لوسرلا



 كلاثلا لصفلا كيلي

 ةاوذرم يعف اكسحو اكحوش تينا نا اهنكك هللا نم ةكربلا لانت اهوثرح نيذلل
 ١١ « قيرطا اهتيقاعو ةنعللا نم ةسرقو

 نا مهرءا ليارسا بعشل سومانلا يطع نا برلا دارا ال اذه لجالو

 ىلا اودعصي ثلاثلا مويلا يفو سند لك نم ادسجو سفن اورهطتيو مهبايث السم

 نامالا ينبل بوقعي بك امص اهظنحم نومزتلي يتلا ةعيرشلا ةنم اولبقيل لبملا
 300 « مكبواق اوقنو مكيديا اورهط . مكيل كف

 اوبرتقيو ةبوتلاب مهسوفن نوعماسلا 'ىعي نا ةعببلا تعسر ءالوه لاثم ىلعو

 ةءارق لق كلذلو .٠ ةكربلا» ةعنلاب برلا مهلا برتقيل اومرتجا امع قداص مدن

 انع فنا اياطخلا كرتو بونذلا نارفغ براب 00 نيلثاق لهتنن رهاطلا لالا

 لمحل 0 افو نيعماس نوكسص:ا سودقلا كحورب انسدقو شغلاو دسملا
0 

 لقتنو 5 عضي ةدلرقلا رس نأ ادعي هنكلا نر أف ا ةهح نم اما

 رئاخذو تدلصلاو رارسالا ريو ةرذجلا كلا 0 د دئلمحو ل

 رومزم نولوقي ذا سعشلا يتالو سوسقلاو ةنهككلا سيئر رخبي مث ءادهشلا

 هةيطخ ىلع هو ىنلا ا هنلا ملا دواد رومزملا اذه 0 دقو . « هللا ىنمحر ا «

 0 ىذلا هللا ل 1 ا ىلع دراد مدنو هأن لسفف انروا ةأرعا عم

 هع ةسايسل منغلا ةباعر نم

 يف ةعمبلا ءايلع ةحرت اذهلو ٠ اهفانصاو ةبوتلا تاجرد عيمج يوي رومزلا اذهو

 حبصلاو راتسلاو ءاسملا تاولص يف 6 لك ةنهكلا هأرشن ناب اوعمرو تافنصم ةلمج

 نودحوت لاو نودئاتلا كلذكو . ودعلا رهقو براجتلا درط لجال ةعسانلاو ةثلاثلاو

 تاح لك ةنوأرت

 : نيطايشلا ليح مهنع درطُتل نيظوعوملا ةبوت لجال سادقلا يف هأرتن انههو
 م: بوقعي (' ب: نييناربع ١(



 بوس نيبثاثاا لحال ةرفغملا بلط يف

 ةالصلا يف هوعج نيذلا ةمكح لك نيمعوملا نيسيدقلا ءانآلا ماظن عبتن نالا نو

 نم نيظرعوملا نا ىتح ةبوتلا تاجرد عيمج يوحن اهنال رومزلا دعب اهأرقن يتلا
 هدسج يف حبسما عم نودحتيو ةلمكلا ةجرد ىلا نودتهي ةسدقملا بكا عامس

 ةأملحا حام رهاطلا

 اهدنعو هللا ةمعنب "ىطاخلا رفظت ىتلا سدقلا حورلا ةوعد يمه ىلوالا ةجردلا
 قرع ةمعناا عاعش هل لسري صالخلا نع الفافو ةبطخلا مالظ يف ادقار نركب

 يلا ليقي نا ردي دحا نم ام » بوتكم وه امك هيلا ةبذتجيو هبلق نع مالظلا ةباحت

 ركتتن نال ةءافك ايف سبل » لوسرلا لاقو )١ ٠ « يناسرا يذلا بآلا ةبذتجي مل ام
 بلطن كلذ لجالو ٠ ؟) « هللا نم انتءافك لب ايقنا 2 اكينلا ايف

 كتمعنك برا, ىنحرا ًالوا نيلئاق

 نم لرالا مرشلا“ نما كاكا" لضنلا لل كالا نا ب ف كو
 لوصاو سمشلا عاعشو ميرلا هش ةفاتخم ةيفخ ةمعنلا هذه عاوناو ٠ ةعبارلا ةرانملا

 كنا الا ةتوص عمستو ءاشي ثيح بهي حورلا» سوميدوةينل برلا لوقك رجشلا

 لبق ةلطلا هده مدقن اماو٠ " )«سهذب نيا ىلا الو 5 نيا نم ملعت تسل

 اينالا نع خيراوتلا رب امك اتطاسوب هللا مهبذتحي يكك ةسدقملا بتككا ةءارق

 ظ اهريغو سانوأتو سورنوطنا

 ايهنذا دسن ىتلا ةيلاك نيريثكس نال هلل ا ةعاطلا ةناثلا ةجردلا

 نوصاعبو ةراشللا مالك اوعع الثل مهبولك ناذا نومصي " يراخلا تاوض عمسلا الثا

 نيلئاق انهاه باطن اذيهاف ٠ ةايللا قرط يف اوكسي الثل دلخلا لثم يملالا رونلا

 لب كتوص اممم اذا انيولف يسقن نا انل نذأت ال ينعا « كتمبب اناءاطخ 00

 نيبعتملا عيمج اب اولاعت > ى ىمحلا هلوقك كتمحر ةرثك لجال 0 تاو ةلونظت ن

 ه:رمس ستنروك * («» هيد 5 اهسونب ١(

 مل: اندوب 0



 قلاكأ لصفلا دبه

 ١ « مكحي را اناو نيلمثملاو

 لوةك ةضئاف عومدو قحسنم للق نم ةرداصلا ةلماككا ةبوتلا ةثلاثلا ةجردلا

 لب ليئارسا لآ اي نوتوت الو ةيدرلا مكقرط نع اوعجراو اوبوت » يالا لايقزح
 فاد ا

 ماما ن.« مككاما رش اوايزاو اورهطتو اولستغا » ايعشا ةبن ءدب يف لاقو
 تناك 1 0 زءرقلاك عاباطخ تناكرل نا. ةءاسالا نع اوفكد ينيع

 انماثآ لسغا » نيلئاق انهاه بلطت اذهو . 5) « فوصلاكر يصت دودلا 0

 تدر :حاع اننال همدحس ا لعن نا فرلا ل ا اماو٠ « كرمت ةراكن انرورّشو

 انتاذ نم ريخ لك نع
 ةوق نم ةلوهسي ناسنالا لقتني ىح لئاضفلا عيمج كالتما ةعبارلا ةجردلا

 لل تر د ملل نو" لوس لرتك ةنضف ىلا لصف نمر ةرق ىلا

 .دوعنف كيلا براي اندعأ » الائاق امرا عّرضتي ناك ايو. ؟) «ريختل مهنواعب يش

 ادق انيف ددج » نيلئاق انهاه بلطن كلذك . 5) « مدقلا يف تناك ام انمابا ددج

 « عاضتا |ذ ارك 3 | رهاط

 مااا لا رن ىيكفالا ى لب اتق ننلا الا لنيل يع ةنماخلا ةجردلا

 «سومانلا حتابذ نم لضفاو ةماككا تاقرحلا نم رثك ١ انراكسفا سدق » لوقت
 يتلا باسالا نم لب طقق اياطنلا نم يقنتلا هب دصقي ال ريهطتلا نا كلذب دارملاو
 كا 0 ال د ا ل ع ل نك ني ناراكلا هلزتك ال جرتت

 ظ هباوت
 |لي كارو ىقتتسلل راثلاب اهتاحاو لوعملاو ئاكنا ل ا

 مدقب نا بحي ركل ما ا عم دامنالا بلط» نم اذكه ىضرأاب اهلبتتو

 71١26 امرأ نار (6 مم: ةمور (+



 60 نيثاتلا لحال ةرفغملا لط يف

 راربالا عم ىميو حورلاب هعم مدصتعي يكل ةمحملا راني هلل ا رهاظو أاتطاب هدسجو هسفن

 راسهنلاك اوريصي تح رون نردادزي مهنا كش نايلس مهنع ربخأ نذلا ةبكلاو

 ىلا 0 ف جردتي يذلا لدايشا روبل لثف نيمدصلا ليش أه اهأ 2 لاتق قرخملا

 5200 اك برلا ثيح ميذملا ةجرد غلي كاذ ذاو٠ ١ ) « راهنلا مناق
 را قرش هجوت امفيكسص اسراح برلا هل ريصيو ةعم دحتنو ةلوانتيف ملسلا ىلع اًنكتم

 الايش وا اب ودك راس اذاو . اهاهتنمو ةاملا ةءاذيو ةعنويتلاو ةييوبخلا ا ىا انرغ
 ادضاعو .لكئاع هل نوكحي ناوهو براحت يف وا ءاخرو ةداعس يف ناك ءاوس يا

 ههجو دج ىلا ةلصويل
 ملعب نا براا نم بلطن نا امهو نييرخا نيتجرد ىلا اندشرت ةعببلا نا اريخا

 ةجرد اوغلسل نيظوعوملا لجال انلسوت نا دعب يا.هيلا نيلاضلا دريو هقرط نيقفانملا

 ريغ ةرفكلا» نيفانملا لجال ضيا لسوتت نا بحي برلا مالكسح عامسب لائككا
 عوجر لجال داما ءاع اورهطت الو اناصولا لبس اوكلسي مل نيذلا نينمملا

 اوءقو دا اناطتلا يف اوطةسو ناطيشلا مهعدخ ةيدومعلا ةغبص دعب نيذلا نيلاضلا

 القبو سانا عينج ايجي نأ سي هللا نال رارسالا ةكرش نع ءابرغ اوراصو ةعدد يف

 لي اا ل 0 دق ةناف قملا ةفرعم ىلا

 ؟ ) « ايحيف هقيرط نع بوتي هنا
 <) ةبوتلا ىلا ةأطنلا لب نيتيدصلا وعدل ىلا ام ةنا رهاطلا هليحما يف ان دهشو

 اةيدص نيمستو ةعست نم رثكأ بوتين دحاو 'ىطاخي ءاهسلا ْ يظع حرف ريصب هناو

 نا مهوفلخ نيذلا ةنهكل او هذيمالت ىما بسلا اذهلو .؟) ةبوتلا ىلا نوجاتحي ال

 بغارو مهقلاخو ميمجلا بر ةنال مهودمعيو ممالا اوذملتي و هرساب ملاعلا ىلا وجي

 مهصالخ يف
 مس:ام لايقزح (» هه: لاثما ١(

 ب؟ب:١ه اقول (+ ىو 0100



 كلاثلا لصفلا ب

 رومزم » يه ةروصحم تاجردلا هذه 3-5 نا نيش راصتخاب انحرش اممو

 لجال الا رومزملا اذه ةءارق ةءيبلا تمجوا امو « كتمحر ميظء كح هللا اب ينمحر ا

 نوزجاع مهنال نيظوعوع" هللا ن ١ تعب ك1 لا امو ةركا ىلإ ارعجللا سمانا

 يكل هتمحرو هتمعنب مهدضعي نأ هللا ىلا باطن مث نمو اهلش نع ميشا لد نم

 ريغ نم حردلا يف هدعصتو 3 تحن يذلا دلو ا امميدب دّت تلا ةدلاولاك ةرقلا | ا

 اخالا لجال. هلل ةبلطلا ترقد ابن ىلا 0 ا ل كئاصتغا

 . هتريص ىلا هللا مهدريل مهكرش 1 ةيدراقلا لجالا ملا نحرتلا تار الار

 هللا نبا دست اومدقت نيرذلا رارإالا ةبوت ىلا ليجنالا لبق رومزملا اذه ةءارقب داشيو

 ةلسرا يذلا غباصلا أنحوي ىلا هب راشي هآرتبو رخس يذلا نهاككاو ٠ هتراشبب ةادانملاو

 يصلا اهيا تناو» الئاق ابكر هوب نت اك ةراشلا قيرط لهسيا ههجو ماما برا
 صالخلا ملع 0 يطعتو هقرط دعتل برلا هجو ماما قيست كنال ىعدت يلعلا ين

 ١ ) «مهاباطخ ةرفغل

 رطاوخ هيلا لاّتسا ىتح بيطلا رطعلا نم لضفا انحوي حتاور تءوضت دقد
 ينعا .5) « تاوامسلا توكمم برتقا دقق اوبوت» الئاَو مهذملتو بعشلا لك

 ةبوتلل ءاملاب دامعلا مهياع ضرفو توكل ثرن يك ملاعلا دحج اهب يتلا ليجنالا ةراشب

 الئاق برا ىلع هعبصاب مهدو ةايفا ةراشبل اودعتسيو رشلا قيرط نع اوعجيبل
 يكل بعشلا رخسب نهاككا كللذك ٠ ) « ملاعلا اياطخ عفري يذلا هللا لمح اذوه »
 برلا مالك مهوبقر مهاضر دمتسي



 يناثلا جسثملا

 لئاهتلاو رومزملا مم تاراسحلا ةءارق يف

 يف ةنهككا ذخأب ةبوتلا ىلع مهضرتو نيظوعرملا نع بلطلا مّدقن نا دعب
 فو هللا مالكب عشلا عمسدل لاللاو رومزملا ليترت يف ةسماهشلاو ةياسملا نيحات
 لوصف ةنامع 1 حرشلا مسعنو ٠ ةهدعرب ه عب و

 ١| هحوح بكد مم ههل فاعلا 90 دا نسا فوقولا ْي .لوالا لصنلا

 اسمع ٠ لوقن ذا ةءاسللا نيحاتو ةنهكلا سئر سولج يف ٠ يلاثلا لصفلا

 اهم

 هللا سودق ةحمد يف١ ثلاثلا لصفلا

 يأرل اهتيصانمو ةعيبلا بنك نم نبالل اهعافترا ىلع ناهربلا يف ٠ عبارلا لصفلا
 راصقلا سرطب

 أابمدق ىلع ناهرلا يح ١ سماها لصفلا

 ةتوهاللا ةادالا داريا يىل ١ سداسلا لصفلا

 اهدعب تلا رطعلا ةالصو ةحبستلا هذه ىنعم يف“ عباسلا لصقفلا

 ليخالا ةءارق مدقتي يذلا لالهلاو رومزلا يف نماثلا لصفلا

 هلع سس ل ل اسمه © [جدج 0 <27 ٠ ٠



 فم

 لوالا لصفلا

 مرماسملا وش داوسللا ف قولا 3

 ( ةالصلا انسح مقنل ) | كوح خبهم دهوقن

 يعل ال يلا » لوقي لكلا ةءاخل ا رع يدلك ضربت ىف لورا سلو نإ

 ١ ) « ينانويلل مث ًالوا يدوهيلل نوتيلا ناد نإ ليحنالا
 000 يد 00000 ل لماع يح وه هللا ةملك نا » الئاق نييناربعلل بنكو

 5) « هتاننو باقلا راكفال زيممو خاخلاو لاصوالاو حدرلا»و سفنلا قرفم ىتح دفان

 اذكه للك الا كرد هدهج مهنم 2 لك لذس نيب راحلا نا ا هيلعو

 اوموقو ناطسشلاو ةئيطخلا ةدهاجل كلذ نم لضفاب نوظوعوملا أبهتب نا ةعيبلا ءاشت

 مهسوفن اولغشيو عر ةمحاو ةمحرلا هللا ءامفصاك اومسليبو دونطلا بر هللا ماما

 عمسل مهتاوذ 1 حباستلاو ريمازملاب مهساوح اويدؤيو لئازلا ملاعلا روما نع

 كك ا 2 نلوشلا ةصوك دسف ال ىذلا ليلك لا اركرديل هللا مالك

 :. + لكسب ضعبل مكّضعب نيحانو نييلعم ةرثكب مكيف حيسللا ةملك لحتو
 ١" « هلل ةمعنلاب مكبولق يف نيغرم ةيحور يناغاد حيباستو ريمازعد

 فقنل»الئاق ةسماهشلا سأر خرصب نا ةعسبلا تبجوا رومالا هذه اوم نا ةيغبو
 د؛اقلاك ةنا كلذب ريشي « كولملا كلمو بابرالا برو ةحلالا هلا مادق ةالصلاب انسح

 لها لوسرلا يصوي اك نسحلا مايقلاو ظقبتلا ىلا ميشيل شيما مدقتي جيسملا دن
 0 ةاامك عرما نكت اوددشت نامالا ىلع اوتنئاو اورهسا » ستنروك
 هللا حاللس عيمج عردتو سوماأناا يف ام ىلع دنجتت نا سخي هلل دنجتي نم نال

 "١ :< نبناربم (« ١5600 هسوز 89( ١"

 اسر تسر م :٠5 ىلوك



 بهي نسحلا فوقولا يف

 مغنلا سكي ادحاو اًنوصو اهلك ةنجعلا ري ريمخلا نم الللق نا ىنيقيلا نم ذا

 ريغ العف وا ةدحاو ةرشعو ةريثك تاباغ قون لق اًرازو ةنيفسلا 01 اقثو

 ناك اذاو.٠ نيرضاللا بولاق يف كشلا يقلي و حورلا رارقتسا ليزي ةعيبلا يل بترع

 نم عرش مكف انسح اماق نوموقيد يضدالا كلمل ةيه نوشخي ملاعلا لها

 ةعببلا 0 لالا هدحح نم اودعتري نأ تكي بابرالا برو ةهلالا هلا ةدهأ 2 اودغد

 فوقولاو ظّقلا اونسحيو هجنذع نييطبحلا نيينراونلا دونما نمر

 نيح :تحدالملا سدر لد دا“ نم ةعمبلا اتملست ةادانملا هذه نا ليقو

 نا مارو ناطيشلا مظعتف هدوئنجو يئاطا نيدتلا نيبو هنيب ةممظعلا برللا تاشتنا

 الئاق مظعلا ليئاخيم هتبراحل ماقف هتردق تلج قلاخلاب همشتيو داعلا 5-4 تق
 كلذ هعاضتاب قزف - ليئاخيم يعم كلذلو - هللا لثم نم ينعا همز بم يم

 ىدان لئئاخي* نا لمق ذئنمحو ٠ ىوصقلا ةملظلا ىلا هتنثرء وعم نم هطقساو ريكتملا

 هلل سيدقتاا ةحمبذ _هدهدو هتنتر ف منم لعنأاو لك بصتن نا راهطالا هدونح

 كلمو ةهالا هلا ماما انسح فتقنلف » الئاق ىري ال امو ىري ام لك كلام ليال

 تاالتماو يملالا رونلا مهيلع قرشا كاذ ذاو « اههف نونطاقلاو تاوعلا 0 كولملا

 ةردقلاو.صال_خا نا » نيلئاق اوخرصو ارويحو ةاىخنو انور 120 ديقرات

 « يسأل ناطاسلاو انملال كلملاو

 ةوق تلحمضا دق نوكت نا دعب هتنترم يف ليئاخيم لاثم ىلع ةشمامثلا سئرو

 يك مهدات ةيناحورلا ةئيهلاو ةقاغاو ةفرعملا حور ةطاسوب نيعماسلا نع ناطيشلا

 هجيذم مادقو بابرالا برو ةملالا هلا مادق لاهتبالاو ةماطلا بيرق يف مايقلا اونمس 7

 اهسي دمت لبق رساحاو زيا يمسف ن ١ نذّأت ةعببلا ناو اذه . ةدححلا هرارساو رول

 سيدقتال دعا انضتنا امهنا راشعاب نيدجح# 0

 ىلا زمر امال هلل ةضرع اهنا كلش الف فوقولا اودسملا ندعماسلا ةادانم اما

 اسهتوق صقنت ضعب نع اهضعب لصفني ةعاج لك ناف برلا حورب ربدتلا»و كسمشتا



 لوالا |صفلا 6 +« <«

 لاقو ١١ ٠ « بوت اهسفن ىلع مسقنت ةئيدم لك » برلا لوقك اهناينب مدهني ود
 50 نودقاعب نالاف ميوأق ماش ف يبلا عشوم ثان ىلع

 مهنيب هللا لحي مالسلاو دادولا طبرب نوطباتتيو نوقفاوتي نم كلذ فالخو
 *) «مهنيب كانه نركا اناف ينساب ةثالث وا نانثا معا اهيح» قداصلا هلوق بسح

 ا لل لاقل اول زل نإ هتيدشو هللا عاط ىلإ هلارق دحا لك تذحنو
 تدتزتلاو مالسلاب ةزئاف تناك ليلخلاو ةرءاسلاو اذوهي لك يف ةسينكلا نا ةعيبلا ءدب

 دقوب ال » هنا صلخلا لاقو .٠ سدقلا حور ةعاطب رئاكشت تناكو هللا ةفاخع يف ةرئاسر

 ا ل كرا ل عر ككل" ناكما تحت مضواو حام
 يف يذلا مكسحابا اودجعيو ةللاصلا مككامعا اوريل سانلا ماما مرون «ىذيلف اذكش
 ةباغ يف وه ناينملاو رونلاب ةنسملا ةئيهلا همشت نا كش الو . ؟ ) « ءاهسلا

 ةراجحلا نم ريصب قولا ناينملاو كوكشلاو ماسقنالا مالظ ددبب رونلا نال ةمءالملا

 نار5 ع نأ ةعسلا تنخوا ادج دنفم هللا روما ُْ نائنبلا اذه نا اعو

 0 افلا نإ كوصألا ععم ال كلذلو . اهب اللا طل اكرر خلا

 نمل نيد ةعيبلا يف ماكتلا نال تمصلا ةمزالع نهرءا ةعببلا يف نملكتي
 نوكي ىتح اًنسح ادترت يوي نأ بمب يتككا نم أرقي ام نا اضيا تبجوا دقو

 كوكتال نادل قدرا ىدلا لؤسلا لوق سدح انا تتعاو ودق اذ ةعيبلاب ياام لك
 ةديكصم ىلا مه يضفي ركسسمب سانلا عادجب ملعت لك عم نيلئام نيباقتم

 هبنم يذلا ميسحا سارلا وه يذلل ٠ يش لك يفرغ ةملاب قدصن لب ٠ لالضلا

 هيكل يذلا لجسلا بسيف. ةنراغتلا لانا لكب مءالتيو قسني ا

 ه )« ةبحلا يف هناينبل اومن هسفنل 'ىشني وضع لك
 م2012 ىم 1( 0 0] ] 1 00101 ١
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 م0 ةياسحلا ةءارقو ةنهكا سئر سولج يف

 الئاق دواد يصوي ا؟ ليترتلا يف ةسمامشلاو ةنهكلا نوكي نا كلذك تبجداو
 ءاغنالا قافتاب يا . )١ « ةراككاو دوعلا» هو“ فاصملاب برلا مسا اوجمس »

 نا الا هللا ةمدخ يث بجاو ىمالا اذه ظفحو ٠ ىتيسوملاو برطلا تال اك ماظنلاو

 وه برلا دسج نال رارسالا ةمدخ يف ةصاخ هظفحي سمأيو هب ىداني ةسمامثلا سيئر

 هيلع لحن مايقلا نسحو ةئرحلا ةماقتساب سادقلا روضح ىلع نمدي نمو داحلالا رس
 ةكح لكي ةقغدوا نر: ةملك

 ىناثاا لصفلا

 .لوقن ذا ةياسحلا ةءارقو يسركلا ىلع ةنكلا سيئز سولج يف

 ( رهظ يذلا ميسنا ) تنسو اننا

 نيظوعوملا يف ىرالا ةاليضأا ةءارو كعي ةنهكلا سو نأ مدعتملا حرسسلا يي د

 يلا » دوهملل لاق حييسملا ديسلا نال روفانلا ءدب ىلا كانه سلجمو ىيسركلا ىلا لقش

 ناق ف ينلسرا ىذيل لب يل وه سل يميلعتو يفنل دهتا الو يدم بلطا ا

 بالا وهو رخآ يل دبهشن ىذلا 92 0 ىلداهش تدساف ىسقنل .دهشا 1

 0 5 دهس وهذ ىكلسرا يذلا

 5 - هسدق لكم يف هللا يسرك ىلا اهب راشي يتلا اردتاككا ىلع سلجيو ميذملا

 همه وهو ةلماك ةمطع لك طب هندل نمر كلا عوبش وه يذلا -- ناهربلا قيس

 ىذلا قباسلا اندوي ةلزلع نوكنل ةنبكلا نم داو دب :ىلع مدَقّسف روكبلا اماو ..ةلاص
< - 

 «تدايش اولصت و م هل نيس برلل دهس نك نبل ىو اس اال

 سو: ه ائحوب ( 81 مس:٠86١9روهزع (1



 رسخالا لمفلا 6 ” ٠

 فتك يك ةسمامثلاو ةنهكلا اهولتنف ليجضالاو لئاسرلاو ليلهتلاو ةياسكسا اماو
 كو 0 دقا » نيلئاق هللا اودحم هتازو“ را نيذلاو هند كنا كت اللا نا

 ى» برآأ مس ا

 الئاق 10 اندوب اهمصو دقو عيبلا 0 2 ءادتالا 1 ةدرلا هذه ونا ةونالا دقو

 رظنمو .٠ سلا+ شرعلا ىبعو ءامدلا يف عوضوم شرعب اذاذ حورلا يف ترص تقوالو »
 0 هر ا ل رم
 نم ليلاكا مهسوور ىلعو اضي ابا نيسبال اسولاج ايش نورشعو ةعبرا سورعلا

 نمو مادق نم ومع ةئلتمم تاناومح ةعراسشرعلا 0 سرعلا ل يلو. مهذ

 اور تنلاو ةلدالا رشرا سدق'سودف سرانك لوقت ارابمو البل لارت الو“ ءارو
 مهليلاكا نوحرطيو روهدلا 00 0 7 كا نودحسيو سشرعلا ىلع سلامك م أمأ يس

 ةوقلاو ةماكسسإاو دحلا ذم ك١ امها ىذلل انا اكلتإ قدما نيلاقا شاحأ] ماما

 000 تناك كتكسعو ءاشالا عيمج ير ل سل ملل ا

 ًاموتخم جراخ نمو لخاد نم اب ونكم اباثك شرعلا ىلع سلاما نيميب تارو »

 اا مرالا تحلو ضرالا ىلع الو ءاملا 2 دحا عطتسي ملف ٠ موتخ ةعبسب

 لا وللا ني نضرملا ططور قب اذاف تنارو هلا لست نأاالو باكل حتف

 هللا حاورا يو نيعا عبسو نورق ةعبس هل 0 هناك مثاف لح خويشلا 0 ف

 الو شرعلا ىلع سلاما نيع نم باتكلا ذحلاو 20 0 1

 ناكو لمحلا ماما 6 او ل رالاو هيا تارا تلح كلاكلا ذا
 نوجا مو نيسدقلا تاولص يثو روب ةثلت# سهذ نم تاماجو ة هد * مهنم لكك

 تحيذ كنال هموتخ ضفتو ب تانكلا ناك نأ سلا ىدصما كليو ةديدج ةحيست

 ةنبكو انوكلم انحلال انتلعجو ةماو سعشو ناساو ةليبق لك نيب نم كمدب هلل انتيدتئاو
 ال ا اكا كش دام تارصا عمسا انا اذاف كارز ل لغتك انو



 ىو ةياسملا ةءارقو ةنهكلا سئر سولح يف

 توصب نيلئاق فولا فولاو تاوبر تاوبر مهددع ناكو خويشلاو تاناويخاو شرعلا
 ة.ءارككاو ةوقلا» ةمكسحاساو ىنفلاو ةردقلا ذخأي نا حوبذملا لمملا قحتسم يظع
 ١١ « ةكربلاو دحلاو

 دوع ىلع هتومو ضرالا ىلع هتراشب يف صاخلا ديسلا اهلكآ دق رارسالا هذهف

 لوقع نع دبالا ذنم انفُح ناك يذلا سدقملا ثولاثلا رس انل فشك نيح بيلصلا

 بر تأ اب كل فرتعا » الئاق بالا ركحش هنا ىتح هتفرعم موتخ كفورشنلا

 لافطالل اتنشكو :ةلتملاو ءايكملا نع هذه تيفخا كنال ضرالاو تاواهلا

 ؟) « كيدل نسح اذكه ةنال تبا اب معن

 رئاس يف اهب اوداني نا هذيمالت سما يفاثلا هئيجم ىتح ةتبث اهلعحي يكت ةنا مث

 هدسج مهل سدقو سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مساب مهودمعيو مهوذملتيو ةقيلخلا
 نامزلا ةيابن ىلا اًيدبا ادهع مهل نوكي ىتح ِهسيدقتل ةطلسلا مهاطعاو

 انسدق ىتم هنا تنتر راهطالا لسرلا نم تملست الل اقفو ةسدقملا ةعيبلا نا ىلع

 هتوهال ةفرعع مهدشززو هتايح لاهجلا ملعن نركز هتوم ذ انعنصو برلا دسج

 تدمسرو . رهدلا هيام ىلا نايرقلا ماود ىلع ا دهاش ةراشلا ماود نيكي هتوسانو

 فا مهفنل بالا يسك ىلع لادلا يلاعلا يسركلا ىلع اهلاس ني نسر نوك نا

 هسفن وه لاق امك بالا ندل نم ةلزام لب رشبلا ملعت رم تبسلل لمكألا ةزاشب

 5) « ينلسرا يذلل لب يل وه سبل يميلعت »
 را 5 شرعلا ىلع سلالللا نيمي ىلع ا لاق

 ةيعمطلا للعلا يف ُهنع صحتلا اومار نيريثك ناف سدقملا ثولاثلا رس كلذب ينعو

 هموتخ كف قولخم عاطتسا الو مهنم دحال 1 مل برلا عارذ نا ريغ ةيلقعلا نيهاربلاو

 هعصاب ةموتفعو بالا نيمسب ةطوبضم اهنال

 هكس نا .ضرالا ىلع الو ءامساا يف دحا ردق 1م موتخلا باسكلا نا انحوي لاقو

 ١( انحوي (م _”ه:١١1 ىتم (؟ هو < ايرؤر 07 ١٠52



 يلاثلا لصفلا 0

 ٠ نويع عبسو نور ةعبس هل يذلا اذوهيب طبس نم يذلا حوبذاا لمحلا الا هاريالو
 كا لا ضر ل در لع عانترا ىف .صلخلا ديسلا نأ اف كلذي ديزي
 ٠ هتفرعم ىلا انبذحيبو بالا يضري عيذملا ىلع موي لك همبرقت يف كلذك ماعلا هيلا
 يتلا سدقلا حورلا بهاوم عبس نورّقلا» دارملا» نويع عبسو نورق ةعبس هل نا لاقو

 ميمج دآوتت اهنم يتلا ةيسنئرلا باطلا ينعا نينتلا سوؤر ةعبس مطحو مده اه
 يتلا ديدللا دهعلا بتكح ةعبس ينءا هللا حاورا ةعبس يمه نويع عبسلاو ٠ اياطخلا

 راعدلا لرقع ام راتستل ( ضرال ا راطقا ناس ىلا تالا, اهاشزا

 بحي ليحتالا نم وا لئاسرلا نم ةعطق أرقي نم لك نا ةعيبلا تسر كلذلو .

 آان ع ىلا ل يل كال
 0001 ل ا كلل ل ءاشب نكي يطع ر اعلا
 ىلع سلاملا لوح هئاو . سودق سودق سودق نوخرصي تاناومح ةعبرا شرعلا

 تتاهاحو ةراثك مهنم لكلو لمحلا مادق نودجسي اذهاك ا نير عو ةعئرأ ىأر يسركلا

 مهاركشما يدلا 00 نوحي مهو نيسيدقلا تاواص يو ا ها بهذ نم

 اديدج احيبستا همدب
 هنا وهو ةيكصد لك نيبعومأا لسرلا نم ةعملا هتملعت ام ىلع قبطنم اذهف

 عيج هب طيحيو هلل لع ةليكلا سنر لس كعمل سلتو ةراشنلا اتق اهدنع

 نبا ربللا ناعمس نع خاريس نبا هاور امم لضفا هجو ىلع كانهو انهاه نم ةنهكلا

 ىلع فقاو وهو ةنهكلا يدبا نم ةحبيذلا ءاضعا لواتتي ناك هنا » هنع لاق ذا اينوا

 بطلا نانبل زراب عورفلا ةطاحا ةوخالا نم ليلكأ كاذ ذا هب طبحيو ميذلا دقوُم

 دجما قداصيكمم تونهكو ةيسومانلا نم فرشا ةيليجتالا ةعيرششلا نال. ١ ) « لختلا
 ىسوم متابذ نم ىعباو لجا هتمدخو برلا دسج نابرقو نوره تونهك نم

 ةعبرالا لاثم ىلعو لمحل سيدقتلا ةنهكلا لتر تاناويحلا ةعبرالا لاثم ىلعو

 مساع. منا رباس ثان 1



 همه ةياسحل ةءارقو ةنيكلا سئر سواح يف

2 

 احسست هنوبسيو نيمسدقلا تاولص يغ يذلا روكا هل نومدش ايهاك ني رشعلاو

 ةنهكلا دحا املوقي نيح هذهو ٠ ةباسمل ةصاخو ليلاهتلاو ريمازملا نوأرقي ذا ا ديدج

 ةنهكلا سيئر بالا اسيا كرمأبو هللا سمأب » ائاق ىسركلا ىلع سلاما دب لبق
 لسرأ يذلا هللا نبا اهب حدع ةءاسلسا أدم لئنيحو ٠ “» ا ءادثلاو حبسلا عفز

 همدو هدسج رس اناطعاو هتوهال ةراشب انبواق يل عدزو هتفرعم رون قارشا انيلع

 هم 000 ةدستا

 5 حورلا جاهتبا» حرفب صاخلا ةراشب لوبق لجال ماخناو نيحلتب أرتن ا
 بذحم يكو ١١١ « هللا ءانبا اونوك نا اًناطلس مهاطعا هواق نيذلا نا » بونكم

 ءامسلا يف ةكنالملا هدجي اي ةداعلاو ةريغلا ةدايزب عوسي ديجمتل نيعماسلا بولق
 احور سعشلا قافتا رظن اذا هللا ناف كلذ نع اللضفو ٠ نيناعشلا ديع يف لافطالاو
 نا نيبباككا رفس يف ركذ اك ةمحرلا ناضرفو ةعسلا يف هتعبب ةباط لمشب ةمغنو
 هللا بامتساف يمباستلا نولتري مهو متابذلا هب اوحضنو رثبلا ءام نم اوذخا ةنهكلا

 50 بطلكساو جتابذلا تلكاأو تدمرطض كا ءاملا لدبو مهاهتنا

 نوحدع خومشلاو تاناويطعاو شرعلا لوح ةرثك ةكنالم ىأر هنا انحوب لاقو

 ةيك لاو ىغلاو ةردقلا ذخأب 2 وبدلا ليخلا وسم » نيلئاق ميظع توصب لممخلا

 *) « ةكربلاو دحلاو ةمارككاو ةوقلاو

 نومئاق مهو ة>رلا نوبلطيو برلل انهاه ةعيبلا دالوا لتري كلذ لاثم ىلعف

 اممضيل ةنهككا سييرا اهتومدقي و مهتاراره نولوانتيف ةسمامشلا اماو . سدقلا تدب لوح

 ديدحت انهاه نودّتمسل هنم كل ذك ةمدخحا ةجرد نم اوسلشت اني ولما ىتح مهفاشكا ىل ع

 يف هللا نال دحلا اومدر دك ةسدقملا تكلا ل 4 اوأر ةلزناطلسلا كلذ

 هتترم سسح دحاو لا ليلاهتلاو لدتارتلا

 ( 0؛انحوب : ١
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 ١ لصف نيباكم » )0,
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 ثللاثلا لصفلا ه.5

 كلاثلا ءلصملا

 لوقت ذا عفرت نلو ةثالثاا تاسدقتا) يف

 ( هللا سودكق ) |هر»ل ةهمره

 ددجمو سعشلا ىلع بيلصلا ةراشا ةنهكلا سئر مس ةيباسللا لمكُت امدنع

 كلذ دنعو « لصنو د فعلا ١> ناعوت توصب 0 4 تام هم اكلا سر

 برغلا ىلا قرشلا نم سلص ككل ناسا سيد هع ١ ةنهككا يف مدقتللا لواّس

 يوَقلا سودق هللا سودق » نيلئاق ةنهكلا يقاب ةعم لّدريد بونحلا ىلا لاهشلا نمو

 كالا كللع ةرع نك راقد تار تدات انشد < ترعا أل يذلا شودت
 نولوتي دالبملا ديع يفذ ٠ ةنسلا ماباو دايعالا بسح ىلع هللا نبا نم ةمحرلا يعشلاو

 يذلا 6 ميسم | امءا » نولوقي ساطغلا يثو « انحرادواد تنب نمدلو يذلا جيسلا اهيا »

 تاومالا نيب نم ماق يذلا 2 نمل اهيا » نولوقي ةماعلا يفو « انمحزإ انحوب نم دعا

 ىدلا مسملا| اما » نولوعش مالالا ب سس ِف ماو دايعالا يكاب ِف كلذكو « انا

 « امرا انلجال لص
 هللا 5 ةعمإ ف ةحستلا هذه سس تأو اناقشناو تاموصخ ترج دق هنا اع 00

 ثالثو ةئامعبرا ةنس ةنيطئنطسقلا ةندم يف اوعتحا نيينلا نيسيدقلا ءاالا نا اعو

 ضعب نا ايو ٠ ةكاطنا يمك نع هولزعو اهلجال راصقلا سرطب اومرح داليملل نينار
 تلمل] اردازو سعال لع راصقلا نوطب اوساش مهنا قرشلا لها اوما نيغدؤرلا
 مهريغر يطيامركلا اموتو سوديتوب لثم نوخرؤملا 0 ةثالثلا تاسيدقتلا ىلع

 7 اههوأت فيكو ةحبستلا هذه ةلأسم راصتخالاب حرشن نا رئالا انرطضا
 قدصلا نم روزلا ع ىتح ابيف راصقلا سرطب ىارو امدقو اهناعم 5 قرشا

 حملا نم ناؤزلاو

 دحاولا نيعون ىلع نكل سئانكلا لك يف دجوت ةحببستلا هذه نا يراقلا اهيا ملعا



 0.17 ةثالثلا تاسيدقتلا يف

 هللا سودق » مورلا لوقك بكرم يناثلاو « سودق سودق سودق » يا طيسب ره

 تنا سودق ٠.هلالا اهلا وه تنا سودق »وا « تو ال يذلا سودق ىلا سودق

 « توغل ٠ نماربكلا سودق ٠ يوت 0 ره

 نا وهو قرفلا اذ, نكحا ةكحالملا نم ةعببلا امهتملست ناعونلا نا

 سكلف لوقك دسحتلا دعبف ىكرملا اماو ٠ هللا نبا دس# لق ةكتالملا لتر 0
 نم اهانملعت دق ةحبستلا هذه نا » راصتلا سرطب ىلا هتلاسر يف ةسور اب

 سودق »نيلئاق مهاري نا ايعشا قوتسا مييسملا بلصن نا لبق ةكئالملا نال ةكئاللا

 ىوملا سودو هللا سودق » نيلثاق ءز وسد بلص ام دعب اماو « سودق سودق

 جةدلغلا مئاقالل ةطيسلا ةجب مسل| هزه نوعفري ٠ ءارالا رثكسحاو «تومع ال يذلا سودف

 يل نيفرملا كا يف اهلوقذ نا ةسدقملا ةعيبلا تمسر ىنعملا اذهمو

 مهرياسفت يف يف ءادالا نكك٠ هللا ءاش نا ةئماثلا ةرانأا يف اهنع ماكتنسو ٠ ٠ را دسح

 اناححاو ٠ هسدق لكسحره 8 تبجيولا بالا ا اهتويسش انحوب انورو امعٌسا ةوبن

 نيرشملا تاناويحلا ةعيرالابو ةراشدلا نوئعب شرعلابو . دسحتلا نيالا مونقال اهنوبسني

 اذهو ٠ بلصو دست يذلا نبالا مونقال اهنوبسني قرشلا لاف ةيكرلا ةحبستلا اما
 « انمحرا انلجال تملض نماي» نولوس اتءارق دعب

 لك نومزجي ىنعملا اذهيو ٠ ميئاقالا ةثالثلا ىلا اهنوفيضيف مورلا برغلا لها اماو
 امينا ةنالع يلا نينه يف انسح لمأت نم نكل٠ توباضلا اهملع ديزي نم

 ال ىنعملا اذهيو . انم هذا يذلا دسملاب ساصو دس اًمح هللا نبا نال ناوقتسم
 ثولاثلا نا اح لوقلا بجي زخآلا يارلا بجوم ىلعو . توباصلا ديزي نم 'ىطخي

 دالدا نيب نم يفنلاو مرا قدتس توبلصلا داز نم كلذلو .باص ١ لو دست | 1

 ناعالا

 نكي ل نيدلا سوريراس يعياشم دحا) سوسوش ز لثم سانا ضاعن نا اع نك

 قرشلا ةسدنك نا نوتش, «ةعببلا دالدا نيب كوكشلا ءاقلاو نتفلا ةراثا ىوس دصق مه



 كرلاثلا ىلصفلا هد. مل

 تلاد لك رام هلال فراعلا ارديلتلا ترئاطلا (ةدابز كدي ةليررقلا نع ةيضتنم
 ثرلاثلل تاسيدقتلا ةثالثلا نوبسني ال قرشلا لها نأ اهب حضون نيهارب ضءبانه عضن

 هدحو حسملا مونقال لب

 هتناما اعيمج نوخرؤملا حدي يذلا ينايرسلا سويمارفا لوق نم لالا ةداهشلا
 تسو ةنامسمح ةنس يف ملعملا اذهف ةيكسحلوثاككا ةعببلا ناينب ىلع هتريغو هتسا دقو

 ةيصانملا ديدش ناك راصقلا سرطب دعب ةنس نيعبرا ةيكاطنا يسرك ر يبدت ىلوت نيرشعو
 نوال راملا نع هجاحبحا يف ةناف اذهلو ةدحاو ةعيبطب نيلئاتلا سوريواسو سويبوشزأ

 نماشلاو نينتالا سركيدوكلا يف سويسوف ةياور بسجب لوقي اذكمت عبارلا عمجلاو
 يفو حيسملا عوسي ىلا قرشلا لها اهبسنيف ةحسنلا هذه اما»هتبتكم نم نيرشعلاو

 ةءايطاطسملا لها اماو . انلجال تبلص نم اب ابلع اوداز اذا نوئطخي ال ىنعملا اذه

 ىلامت رهوملا يف ىواسنملا ثولاثلا تاريخا عيج عوبط ل اهتوفضيف برغلا ناكسو

 يفد « انلجال تبلص نم اي » اهيلع دازُي نا نوقيط. ال يازلا اذه ىلعو :« سدو
 مهتاولص يف ةريثكص تارم نوديزي « انلجال تبلص نم اب » نع اًضوع ةبردا دالب
 هذه نوبسن مهنا نيب 2 اعلا ارز ٠ كنتم سدقملا ثولاثلا اهما »

 مث « سدقملا ثولاثلا ىلا تومي ال يذلا سودق يللا سودق هللا سودق » ةحبسلاا

 « اهدعب يتلا ةالصلا ىلا « انلجال تبلص نم اي » نوبسني
 هذهو داسف ةسرالب ال علا نيم رفلا يأر نوكح, كلذ بجوم ىلعو

 ةيقرشلا ةسنكلا يار حاضنال اهدحو ةيفاك ي* اهتاكق دصو اهمدق سسب ةداهشلا

 كورا |كرلا ندفلا تاك نعااادغا | ةيزاوملل ةنربتا اهد دن .ةناكلا ةداهشلاو

 ٠ ةيكاطنا ىسرك ىلع نينامثو سمخو ةئاّدس ةنس وحن نافوات كريرطبلا فلخ يذلا
 مهنا مهنع نيل نات هتعامج اويلث نيذلا مورلا دض هجاحتحا يف اذه سيدقلا انابا ناف
 يررذن نباو ىسفن بايح اي » ازكصو لوش تاسدعمتلا ىلع توبلصلا تودي زي

 0 ال ا ا ل ل ةمدلفلا تان دقتلا لع ةدز نيت اننا اخضارت



 ه8 ةثالثا تايدقتلا يف

 اكلوقن انناف اندوصقم لمأتو راصتخاب اذه ينم لبقاف سدقملا ثولاثلا لك بلصن
 عيمجلا نم هل دوج ثولاثلا نم دحاو ميما ديسلا نا نينمؤملا رئاسو متنا نولومت

 ٠ بلصو دستور ليات طقف سدقملا ثولاثلا نم دحاو نكل هلك ثولاثلا دست ١ ةنال

 روهدلا لكل بق بآلا نم دلو يذلا ديحولا هللا نبا ميسملا عسي انبر وه اذهو

 لزت انصالخ لجا نمو انلجا نم يذلا قح هلا نم قح هلا رون نم رون وه يذلا
 يف انلجا نم بلصو اناسنا راصو مر لوتنلا نمو سدعلا حور نم دس« امسلا نم

 هر ةساملاو ةناعالثلا راهطالا ءانألا ميلعتل انفو كلذ لكو يطببلا سوطالس مانا

 يف انلجا ع نام يذلا كلذ ىلإأ انيأر بستنب نم رصباو بيلا اها نالا رظناذ

 « سدقملا ثولاثلا لك ىلا ما يطنبلا سوطالبب دهع
 فقسا ىبيلصلا نبا سويسنويد لوق نم ةبقاعيلا ةفئاط نع ةتلاثلا ةداهشلا

 تدب 007 سويطانغا ىلا هتلاسر يفو دالسلل ةنامو فلا ةنس ناك اذه دما
 نبإلا ىلا عفرت ةحبستلا هذه نا »تاسيدقتلا ةثلثلا نع عبارلا سارلا يف لاق سدقلا
 ناك هنا اب نكسمتولو هنا ذا هللا سودق لوقنف ٠ مناقالا ةثالثلا ىلا ال هدحو

 سودق لوقنو٠ هلا هنا نيب كلذبو اناسنا راص هناب الاريغتي مو ينغ ةنا آلا اناسنا
 رهقو ملأتم ريغ ابوق تفث اقعد نيتو انلجال دّسحَت يذلا ةملكلا نا ديرنو ىوقلا

 عم دسجلا يف كرتعا يذلا ةملككا دجمنف تومي ال يذلا سودق لوقت لاخلا

 ةنال ركشلا هل يدؤنف انلجال تملص نم اب لوقنو ٠ هلالك تنام ريغ تدثو توملا

 لوعي كلذ هبش ىلعو « انمصلخو انمحرو دسملا يف توملاو اصل انلجا نم مدقت
 ايهريغو نويهو نب انح كرطبلاو يىلدعم نبا كرطبلا

 ىذلا عملا يف ةررغ ماشلا دالب ِف مورلاو نمرالا ةفئاط نع ةعبارلا ةداهشلا

 توبلصلا ةدايز ىلع مورلا مهو امدنع هناف ةننيمرا دالب نم سويسرط يف دقمنا

 ىلا اًضا متنا مكحوعدنو مهسعلا تاسيدقتلا ةثالثلا لتزن اننا » نيلئاق مهوباجا

 هندم يو قشمد ةندم 54 مكس دنع ةدوجوم تاسيدعتلا هذه ناف ةدا_هشلا



 عبارلا لصفلا 6:

 يللا سودق هللا سودق » اذكه مكتافاب سك ضع يف ةرطسمو اطسوسنم

 ال ةروصلا هذه ىلع ابلدن اناو « انمحرا انلجال تباص نم اب توع ال يذلا سودق

 )» مكتم اهانملعت اكل دم دوجوم لب انسفن ءاقلت نم

 قةحتب قيشلا فئاوط عيمج لوق نمو ةيكاطنا كرطب سويمارفا رارقا نم يا

 دس يذلا هدحو نبالا مونقال لب سدقملا ثولاثلل ةبسنلا هذه نوعفري ال 5

 بلصو

 هد

 عبارلا لصفتل

 هلأ( كا نما هح سلا هده ندم 2 تاهل

 راصقلا سرطب يار ةمصانئم نمو

 نوكستيو ةماعلا !هنع غيزي لئاسقلا٠اسؤر اهعبضي يتلا نأسلا نا ضرعب ام اًريثك
 بتكص امع ةسسرغ تاملستب اوكست قرشلا لها نا دحا نظب الثل كلذك اهريغب

 تاولصلاو ةعيبلا بتك يف ةروع تاداهش ضعب انه متون نا ىمالا انرطضي مهايلع

 مهذب اهنمو ٠ اهريغو دايعالا يف بعشلا ءاسؤرو ةنهكلا اهأرتب ةنس لكسح يف ىتبلا

 سنأتلا نبالل الا ةيكرملا تاسيدقتلا ةثالثلا عفرت ال ةنراوملا ةلم نا 'ىرأقلا
 ٠ ندرالاب تبعكاو كتلشع تسسحتا ىذلا هللا سودق » من مثدلا حاص ف لوا

 ةامللا تح يذلا تئاسم ديغلا سودق ٠ ةاطتلا متاست كدامعب يذلا يوقلا سودق

 نوحنزي نيذلا اهينب محرا ةسدقلا كتعبب نع كاضرب تبلص نم اي ءاملا ةطساوب

 «كدامع

 لغد ناسنالاك يذلا هللا سودق ٠> لوقن لكمهلل برا لوخد حامص يف اناث

 هيعارذ ىلع هلمحو ناعمس ديأت هب يذلا يوقلا سودق . دسحت نيح سدقلا لكيم



 هر) لا ةعيبلا بتك نم ةحبستلا هذه قدص ىلم ناهربلا يف

 يذلا انصلخم اب ءامشلا ةايح نم باط اف خيشلا لح يذلا تومي ال يذلا سودق

 « اهياب ىلع فأرت كتعيب لجال تباص
 عم حصفلا لكصا يذلا هللا سودق » .لوقن رارسالا سيمخ حاص يف امل

 هدسالتل ىحا همدو هدسج مسق يذلا يوقلا سودق . ةيلعلا يف راهطالا هذيمالت

 اما ٠ هانم وكلاب هعأب امر سشاعف ترام ىدلا تينا ربغلا سودق٠ اءاطخلا ةرفخأ

 « هللا نبا اي كتمايقب مهتعمجم اوددنتو لسرلا فاح تبلص يذلا برا
 نضح نم يذلا بجتحلا يلزالا سودق » لوقن سلصلا ديع يف ابار

 ةري رشلا ةيلحا لتق هدوقب يذلا يوقلا سودق ٠ بونذلا ةرفغل ةنوكسملا يف قرشا بالا

 تداص يذلا هلالا اهيا ٠ ةلالضاا نم هتعب صاخ هسيلصب يذلا سودق . اهركاسعو
 تتر ملل

 ءامسلا نم تازن يذلا هللا اب تنا سودق »ديدملا دحالا حابص يف اسماخ
 سودق ٠ ةلالضلا نم انتصلخ كتمايقب ىذلاىوقلا.اهيبأ تئا سودق ٠ انتعيثط تسسدلو

 يف كاضرب تباص نم ا.. ةيلعلا يف ذيمالتلا عشت كتوصب يذلا تنام ريغلا اهياتنا
 «رشدلا دالوا محرا نييمدالا ةعيبط

 ل يل يغب ا رس تادف طع دقت ان ل د
 : ةدمسلا داليم حاص يف لود أمئاؤ انمالك قدصتل

 انروؤس ةممرم . هرؤمازص )5 ٠١٠ حصا زنحنو ايإك صو هؤر |صه ةممره
 لبإك هجم ترحم حو |اهمدص || ةعمره . تنايإ |ذسو عبهمدم يمو نروح ]موسو
 ارح مم هجمبو ازمكو | يف هزبح سهوزؤك هجحكجواو . احنؤح |[ْمم يوردحصم بنود

 فو ١1

 يوقلا اسيا تنا سودق . هئيجع س» نع ءاينالاو راربالا ملكت يذلا هللا سودق ١(

 هثاحر ىلع دور يذلا تنئالا ريغ سودفق ٠ هتحوز ةنحو ميكحاوب ىدل هقدص رهظا يذلا

 هتذخا يذلا يقنلا جلا كاذب ا:صلخت اي تبلص كلننال كرابملا ثراولا مهن. قرشاو راربالا

 دواد كثب نم



 عبارلا لصفلا و م

 اهتحاين حامص فو
 لق كي كح جهمرف . هما يق هبا كمو ثدبو ةبددنوه ته همو اورنج ةمموه

 |هنص تريصوحو |ةمصص ل خفمروه . 59 ييررصو مصك الج [يكح هريصإ ةكليسأإ رخو

 مل ال ول ا ا مو

 اهجيدم حاص يفو
 إب همس عجممرف ٠ |ةهبحو | خخ هخذح اهم زحدم ص ادهو ادع ىفححم5و حسبو | بح حمم رف

 دحل و ا!هبهط !( همحصص ال حخوموه . ثبددم بوو هرح مثعو بم( ادهمحرح نبكمس فرح [و

 حهسو هبا هحوح : مهؤهك ة بحمل ى فحم ةهجكلو|و . موو اح نم | همدص اذهجق

 بسوْرزلحو بح ى/ بهحال | خس هكها | وح امص نرح هكسد وو نردحمو اثم نكح

 50 نب دكحح

 امنم ركحذ امو مالكلا لاطل ىنءلا اذه , تاداهشلا راج در نأ درا رلو

 مها نس مصار نك ةرباككاو دانعلا سد نع دوو هربيط ماس نم عانقال 0

 دس هدحو الا ل هدو ا دل لا عفر 0 12 0 ند ةكرملا هةعتتللا

 سامشلا بواجي سادقلاب ليجتالا ةءارق لبق ةحبستلا هذه لوقن نيح اذهلو . بلصو
 نيب نم تى ا ةااتسلصا دف وأ أائحوب نم ول وأ تدلو نما »

 ةهدهحو حيسملا قوس مهو بليصو كمسعت و 0 ا ها « اعمر ا تاومالا

 لوقن ذا ةمجسلاا دعب اهأرقن يتلا ةالصاا نم ءالج لكحعب كلذ نيو
 نم ان نيسدقلا 0 تراشلا ترلا (؛ اوه م ترئام راعو يوقو ليحلأو سودق »

 تّوقن يذلا يوقلا سودق . دسملاب هتدلاو لاقتنا مظعو مرك يذلا هما سودق ١(
 ك0 فاد هربا كن ترع اال يذلا سود . مدا اعزم ىلا ساكلا لع دللاب هما
 0 ا

 ا الق ةقكا لرتلا رم نما اقن ادع نعالو ندضأ يذلا هلأ سود( م
 ىسبل ىذلا تئاملا ربغ هلالا سودف .ا:م قرشاو ها نسح اك ةرهاطلاب هتوق لحا يذلا
 [ننا فا ايضاح ل 1) نما ةتلصلا لع تلم نماان : دوإد هئناا قف ثوملا دس

 كحوراو كلاو كيبال ة.حبستا اهلفحع لترت ةعيبلا اذوه اهنم رهظ يذلا دولا اهبا اهناراص
 تافقوالا 15



 مور ملا ةعيبلا بشك نم. ةحبس سلا هذه قدص ىلف ناهربلا يف

 كيالو ميبسنلا كل عفرنل ةراكفا سّدق كتوهال ةئيشم ميرتست نيسيدقلا يف
 « سودقلا كحوراو

 ةتنئاط اريلك نانا: ضمنا ةغلب نيح. ورا حنا سكر لارا كلعلا] ؟ةاف اذه
 ظاتغا ثولاثلا نوبلصي مهنا اتاج نم تاقطره ضعبب ليئاخم* كرطبلا هاخار

 نيعستو تسو ةنامسمخو فلا ةنس نانبا ليج يف عمج مائتلاب ماو اديدش اظيغ
 نمأثلا سو.سلقا دصاق نييعوسبلا نم ناك يذلا سونيدند سوعوريج بالا روضحب

 ١١ اروز ابك تناك تامهتلا كللت نا مضواو ةيمور ابا

 فاضت امدنع هنا ىنعا ٠ نيعون ىلع انك يف اهنا دهشف تاسيدقتلا ةثالثلا اما
 اذه قدص ىلع ليلدلاو ٠ دسحت يذلا يناثلا مونقالل عفر توملاو باصلاو ةدالولا اهيل
 تاسيدتقتلا ةثالثلا دسفا ةنال ءابآلا ةمرح يذلا راّصَقلا سرطب يأر ةصانم لاقلا

 ديلا تهتتا دق نا دس "نك ىلا ةلاسلا ىف كلا يكل "او
 سويرانيلوبا ياد عبت هنا راصتلا سرطب نع هرب قرشملا لها نم تاباتك ةدع
 سيوناشنلاو نوئح يف عقد 007 لمعلاو حورلا 0 ناك صلخنا نا معزو

 نا لاق ناب رفك ىنع ارفك داز لبال ةدحاو ةعيبط تاذ يناقالا ةثالثلا ناركنو

 يذلا وهو فيعض ددحت“ ىللاثلاو ةنمزالا لبق دولوم يوق امهدحا نانبا هل بالا هللا

 سويعراو سونتوفو يطاديمصلا سلوب عياش كلذبو بلص
 حورلا ميدع حسملا نا معز ٠ انيتكح يف ةلوذر- ةتوقمم اعيمج ءارالا هذهد

 يف القعو سفن هتاذل روصو ٠» ةراشنلا ديع ةيشع ةيباسح يف أرمذ اذه دضو لقعلاو

 ديحوت رك. « تاجوزملا ءاش>ا يف حاوزلا ةروص اءوفك دوصي ره ذا ةجوزملا راغ نطب

 فوس 15 اهريغو ريفاوتلا» تاباسملا يف موي لك أرقن هدضو رهولسا يف ثوااثلا

 ةملغلا ةحستت يف كلذ نع ماكتن
 اذكمم » دالملا قباسلا دحالا راتس ةباسح يف أرقذ هدضو نينا بالل نا متز

 |أمؤ ٠ همس هتعبط يذلا ةاراوملا خيران نم م, ىلا ةحفصلا يل عمجملا اذه ةروص رظنا 0١



 عبارلا لصفلا هر

 كدلاو كب رق امكدحاو نباو ءاسنالا أنت مك دحاو بر كلنا فرتعن اذكهو رشنن

 دحأو مهمو د ا ام” دمحو دحاو كناو لسرلا كلب هدذن اك اعارادلوو

 ل ف 0 ا د ا نط راد راكلار سرطل ادع رأ
 « ةيطخلا الخ ام يف نحت انهبشتو دسإلا نود ءيش
 ااا ل ا رايق ورا ل ما

 ( رطب أ ) ارظف اومزح ءارلا نإ ةيصسللا انها نع هحرشت اق لوقي ” د[ نساقلا
 روطسذ هش مناتالا ىلع اعوبار ديزي ةنا ةشاغلا هتفرعمو دسافلا هريمضب معز ةنال

 يلاثلا مونقالا يوقلا سودقبو لوالا مونقالا هلل سردقب مهفي ذا ديدخلا يدريلا

 ا امونقا انلخال بلص يذلا سوُدشاو يل مونقالا تع ال يذلا سودهمبو

 ءابالا ا ا مات توهاللا نا هارتفا ىلع داز دسافلا يارلا اذهب قش داو

 معزلا اذه نونج نع نوديعبف نحن اماف . ترهاللا يم هلاقمب نيلئاقللو
 سودق رركي ناكراصقلا سرطب نا يراقلا مهني مك ضاولا حرشلا اذه نن

 كا قلل عن ساما معزلا اذه دضو. ها ا ضقتيل تارم عبرا
 ريم يلاقح دحاو هلا 1 قل و ميناقا ةثالك مهو متدلا 58 از

 « نييلفسلا نم كردم الو نييولعلا نم صوحفم

 كل مالالا ٠ ءاعبرا حامص ةباسح ىأ نلرفت هاذصو مات توهاللا نا 5 معز

 مالا ميدع املزا اعبط ينتقملا 5 مأتم ريغ انحلا ميسا اهلا ركشلا 2 دحلا

 راو 1 ديغ انلع# نا تدضترا كنا لجالو٠ سودقلا كلحورو كيبأ عم توملاو

 رم 0 لستتحت نا تلبقو انلثم انأسنا ترص كرايتخاو كتبحب نيتنا
 ال ارا مسار لست نأ قسم ا ل ل رسل

 نيمفانلا مساو ةكرب قيدصلا 5 ذ »يكملا لوم نارك كا ناعالا يف هنع دعب وه

 وه هنا همالكس نم مدعي مف لرش نورام ائحوب سيدقلا انابا تاك 0 ىلح

1 



 هلو اهمدق نه ةح.سستلا هذه قدص ىلع ناهرتلا يف

 نونحلا اذه نع نوديعب مهعيج هدعب نوتأي نيلاو اوفلس نيذلا هتلم ينب رئاسو
 مصاو وه اك هبار عت نم لكتو هل نءلث صتخم عونب ةفئاطلا هذه نال هناي ذهر

 يو ةمصانملا 5 هنامح ْ هوصان اوناك نييذلا نورام رام ريد ناهر ةنامأ ن

 مرح اننا ف اولاق 5 ةسمور بأي | دريمرط ةلاسرب اوثعب ةرمشع عبس وحنو هناي كة

 ناك يذلا روطسن كلذب ينعنو ٠ يلوسرلا مكس نم نيعوطقللاو نيمدرحلا عيمج
 عم هل الاب بملأ | يردنكسالا سرطبو سروئسوبدو يخاطواو ةدنمطنطسقلا فقسأ

 ةينيطنطسقلا فةسا ناك يذلا مهكيرش ساقاو راصتلاب فورعملا ىكاطنالا سرطبو

 ةةطارملا كئلوا نم دحا نع نوماحي نم عيجر

 نيرذلا نيعدتمملا نيب مهنودعب ماع لك يف اولازي مهدعب اوؤاج نيذلا ان ابا 'نا ُث

 ديع حابص يف ارن اي راهطالا ءابآلا ملاعت مهيار داسفب اوردكو هللا ةعيب ارقلقا
 مه نيذلا نيسيدقلا نا » نيلثاك احفدهص توصب سويروغي رغو سويابساب سيدقلا
 ةذوكسملا هنم اومساو والا ذيذللا بارشلا ةاملسا ءام نم اوقتسا ةكرابملا ربتالاك

 سويرا ةلاتل هعانتاب ميلعتلا ةزوم ركع ىدلا هي قلحا مالك ىلا ةيماظلا

 « نيلاضلا راسو

 ةمالا ىلع ىرتئا يذلا يل“ مركلا اموت 7 معازم بذكت ةكاولا تاداهشلا هذهذ

 هللا نكلو مهتاغلب ماملاو , مينكب ةفر «م راغ نع عديأا مهلا أسمأت قرشلا لهاو ةينوراأ

 ريد يف ةا هتامم دعبو هتامح يف هنم مقتناذ صاصق نود هكرتن / مل ىلاعت

 نبا ديجمفلو تيلاكا" ع ْ قريشلا لها ةأ دانتعا تثن نأ اندصق ناكو ٠ نيبوتف

 انضرغ نايب متآسن نا ىلا نالا كلاذ نع انب رضا اننكك هلل



 سماذلا لصفملا

 اهمدق نم ةعيبستلا هذه قدص ىلع ناهربلا يف

 نم تأدتبا امنا نولوتي ضعبلاف ةحبستلا هذه مدق نم عبارلا ناعربلا ذأ
 - سويسودوأت م أبا يف 00 نيعب راو تسو ةئاعبرا ةنس ةينيطنطسقلا ةندم

 تح ةشدملا 2 ةعب رم لزالز تصر رع 0 كلت ْ هناف ٠ كرب رطبلا سولقور فو

 كلملا نا ىتح رهشا ةتس تلاطو 0 ناو ةعرس عم | درجم ناك يذلا اهروس

 ىراحكلا يف اومسشو ةندملا اوكرتد نا اورطضا سبعشلا يقئابو كريرطملاو

 برال ةضئاف عومدب ةالصلا» عرضتلا نومدقي نوعمتجم مه اهب موي تاذ يفنف
 ةعاس دعبو راصبالا نع هتّيغد ءاضفلا يف الفط ميرلا تفطخ همعش ىلع فطعتيل

 هللا سودق » نولتري هللا ةكئالم عم“ هنا ربخاو ضرالا ىلا يبدلا طبه ةريسي

 نم نوجنيف كل ذكحص نواعني مهرعاو « انمحرا تومي ال يذلا سودق يوتلا سودق

 لكحص سواقورف سيدقلا رما تقوللو هحور تضاف مث ةحبستلا هذه لاق . بضغلا

 بضغلا لازو لزالزاا تاطب هللا نذاب و ةحسنتلا هذه اولتري ناب بعشلا
 ااا و ل را د ركل نما مرا كلم نأ لق

 تناك كش الب اهناريغ اهوتنثاد ءابآلا اهلبق ةنوديكلخ يف عبارلا عمجما مأتلا انو
 تنثد يتلا انتاولص بتك نم كلذ نيتي اك نامزلا كلذ لبق هللا ةعبب يف ةيراج
 م انحوي ةريس نمو ١ اهنم مدقا يب ” ىلا س ادقلا ةمر نمد يراقينلا عمجلا مايا نم

 هرصع يف تناك ا ان نيس مورلا دنع سهذلا

 ةكراطب ثلاث سويطانغا سيدقلا نا سداسلا باّدكلا يف خروملا طارقس ركذو
 ابنمو هتك يف اهلخداو اهنولتري ةكنالملا دهاش لوسرلا سرطب دعب ةكاطنا

 مالككا اذهب مورا دنع بهذلا غل انحوي ةريس يف ررعوه 5 سئانككا يقاب تمّلست



 ىذلا لوسرلا سرطب دعب ةكراطبلا ثلاث ماشلا .ةمكاطنا“كرطب سومظانا نا“
 تاينرتب سدقملا ثولاثلا نوجمست ةكنالمللا نم ةيغط رصبا ٠ مهبطاخو لسرلا رشاع
 «سئانكحلا عيمج يف دياقتلا اذه أشن اهنمو ةيكاطنا ةسينك ىلا كلذ ملسف ةنحم
 ةعبلا ناكرا لسا تا هلمح نم ةئيسللا| 2 نأ اولاو ةورخاو

 بيا نيح نم تأكن ةج جويسللا ه 9 | نولوعف فقرسلا لها اماو

 هعيلخي يذلا كاذ: نا نفك سلا لف اتئام.نيوعدرتش طاق قمل ع نرلا
 هذا ءاهسلا نم بالا ل د بيسو ةريثك تازمم“ مس ىلوملا ماقأو نيطاشلا عيرحا

 هللا تفتلاف « برا, كتوربج نيا ٠> الئاق ةناماب هادانتف توملا هالوترو رّيغتب هنا

 سوعدومين عقر رذئيح « تومي ال يذلا سودق يوقلا سود هللا سودق » نيلئاق
 ةدب زملا ميءاسنلا عم بوتكم ربحا اذهو . « اعمر انك تالص نم اي» ٠ الئاق هنوص

 تيغوس يف ةعيبلا لوق لدب هيلعو ٠ ةينابرسلا ةخسنلا يف ىلا دواد ريمازم ىلع

 |(ْ!ححو . ناسإ اهبمإو ]كدلالمك نم هب يق |(هوب اًماإهحو فصودم |هوه تزه

 ىم ربع انماقهو امدح هسحم . |هوب 0 ى هوب احدم ةمحم امنإو |ممحو ماسح هه0

 1 هبصمح ]مح هه |مسدح جمح |هوب فضح 3 |ةدححد فوونأ . ي وبسلال هورح ىم ف

 ةثالثلا تاسيدقتلا هذه لتر ىتلا سنانكلا ميج لاعتسا | نن'انله اكو

 سادقلا ةمدخ يف مهناف مورلا اماو ىلا بيلصلل ةدحلا ىدا ةريبككا ةعيلا موب

 مهسو ور قوف 00 نوعضصت ةدناملا لا يذلا ب مرارسالا لممو ريبكلا حارزلا ىدل

 تاسيدقتلا هذه نولتري ةسماعشلاو ربقلا يف اًنرفدم جيسللا هيلع ًروصمو اًخر
 دجلا ةينص تعوس كاذ ذاو هردحاو سوطالد نم هد.سح- سيمئلاو فسوبادد ١(

 سودرلو ةلثاف اىيهبلاهتي هب وامسلا ريهايملا تدم هأرثب وه امنبو ساثلاو ةكئالملا نين

 ه.اسال دهلاف تاومالا نيب عجضا هنال اياربلا تلهذناف سودن



 سداسلا لصفلا 6# | مل

 بميلصلا نع صلخلا د هج رادجا ىلع لدت ةلقنلا كلتف ٠ حوارملاب هلوح نوحوايو

 00 هل ربق يف كدس> لزنا يارلا نّسحلا فسوي نا » نهاككا لوق ذا هزانجو

 ةراح ىلا ريشي حدارملا ميواتو. همس الملا مر ىلع لدت ةسئايشلا تاسدقتو

 0 داع يذلا (ةتطتط 7 ل) كل رح سوامرج سيدنا لوقو اه ) ةكشناللا
 لق يلقنلا هذه عنصت تناكو ٠ حورلا مّلس هدر نيح مههوجد ليوحت ىلاو مالا

 مايا ةييطنطسقلا يف لفطلا اهار يتلا ايؤرلا اماو . سئانككا لك يف ةيقبن عمجم

 عم لفطلا نا عونب ةمايقلا ديع لبق ترج اهنا مورلا راسكتس كد سواةورف

 سوعدوةين هعع يذلا ليترتلا سفن ةكئالملا نم

 ار نمو راصقلا سرطب ند مدقا ةحستلا هذه نا يراقلا مه 0

 يو ةيقين عمجم دهع نم تفلا# يتلا ةنناب رسلا تاتشمشتلا يف ةررع ي*و لفطلا

 سنانزكحص عيمج ع ةدوحومو برأا يخا بوقعع نم اهانملست يتلا ساذدقلا ةمر

 نيملؤملا هعايتاو راصقلا سرطب ءارتفا بسب امهرتحن نا بجي ال !ذاك ىراصنلا

 منعلت قرشلا فئاوط لكو اودابو اوضرقنا نيذلا توهاللا
 هامل يسسم

 ةمحلالا بابسالا نم ةحبستلا هذه قدص ىلع ناهربلا يف

 0 لل ناقل تالا لوا كحال .كاسالا انما مالا ناهربلا نيت

 تام ريغو يحو يوقو سودقو هلا تافصلا هذهو 0 لصتو ايلا فاضني ام 0-6

 لاالاب ميناقالا عب ىلعو يهملالا عبطلا ىلع مد عون ل هنا يف

 موالا نم ةيجانو ةميقتسم نوكت نبالا مونقال اهاندسن اذاف هيلعو دارفالاو

 راما سلا كس ل محلا املثر دق ةيكرملا ةحبستلا هذه نا انأث

 دعب يلاشلا مونقالاب رارقالا قفاوت تنام ريغو يوقد اي لثم تافص ضعب ىلع



 هو ةيهلالا بابسالا نم ةحبسلا هذه ىلم ناهربلا يف

 اولا نيرخاو توسانلاب توهاللا عب ٍرط اواماب نيريثك نال هتاذب وه امم رككأ ا

 مهنا مث. يعيبط نبا هك بالا نا معز دحأ ن.« اسمو يوق ريغو تنام انلثم هنا

 رهوللاب احلا سبل سدقلا حور ناو يوق ريغو يح ريغ ةناب لوقلا ىلع اورساحت

 ىوقلاو ا سودق نبالا نع لوقن مه<اركفا فزت ىف ركلف ن 04 امأ تنأ» هنا اومعزو

 توم 0 يذلا قنودق سدقلا حدر نعد

 رارسالا ريسفت لهستي دسلا نبالا مونقا ىلا ةحبستلا هذه تدسن اذا ' الا:
 ىلع !ًدرو ثولاثلا نء دحاو ُهنا اع سودق تاعفد ثالث لوقن اننال هصخت يتلا
 اًرارقا تنام ريغو يوق هلا هنا لوقذنو ٠ ةملصا تارع ثالث اوخرص نيذلا دوبللا

 هعبطب فرتعل الجال ساص هنا لوةنو ٠ توملاو ففعضلا نع د 0 يهلالا هعبطب

 5 دق نك ناو ةناه» :لوسرلا لوك" .تامز: ياض هقعف هب يذلا ىرشلا

 رارقالا « ان>را انلجال تيلص نم اب » لوقن مث. ١١ «هللا ةوقب ىح 1 9

 ةمحرلا نزع يملا دحاو مونقا وه ةءيرشب و ةيهلا نيتءيبط يراحلا صلخلا ناب

 ال ىذلا سودق يوقلا سودق هللا سودق » ةحبستلا هذه نا انملس ول اري

 امهدعب توبلصلا ةدابز نا كلذ نم جتني ال طتف سدقملا ثولاثلل عفرتا « توب
 ةثاغتسالا هذه نال ةدساف ةمنب تلمق اذا آلا ةسنكل ١ نيناوق نع ةجراخ نوكت
 ناف ةفمحرلا ىلط نيبو ثولاثلا ةحمست نيب ةطسوتم يمه « انلجال تءلص نما »

 نكك بلص الو ثولاثلا دسم مل هنال ةبباوص ريغ يم ثولاثلا ذل اهتفاض

 بذكلا نم ةيجانو ةميقتسم نوكت عباتلا م الكتان ةمحرلا ىلط ىلا 0

 اويلطا اوطعتف اولأسا » هلوقك ةمحرلا هلام نأ ديري و انلجال اح لص حيسملا نال

 7) « اودجتف

 سويمارفا نكت ضرغو ىّره نع رداص الو فرغ“ يأرب سيل ياللا اذهر
 ةحبستلا هذه نوبسني مهنال يلج مضاد نيدبعتملا آد نا_لوقي ةيكاطنا كرطب

 ”“* : 7 ىم ا و اس ضئيل كا 0(



 سداسلا لصفلا 0.

 نم ايو ٠ سدقملا ثولاثلا ىلا تومي ال يذلا يلا سودق يوقلا سودق هللا سردق

 « اهعمتت ىلا ةالصلا ىلا انلجال تملص

 ةكسئاللا نم ترث امهدحا نالصفنم ناءزج اهل جويستلا هذه نا ملعاو

 0000 لا ىلا ارفاق لسلام( ءاسعم دساوا كو يدل ماجا
 1 تدرع ال ىذلا سود ىوقلا سودق هللا. نسودقا» ةكئالملا سدقت نءضت

 كر لظلا كاد ريغ اورلا تانك فو انمشا ةوللاي درو اك « سودق|سودق سودَق

 ةفاخ لمق ندم ةمعللا يف اوت ةيلقع رطاو> ةححنالملا نال ةحرلا بلاط الو

 هلا كلط كا كانك ول كا درو نانالا
 ااا المكلا كبلصالا نما: »ةعربلا تلط نييضتف الا زل اماو

 اء ذا 0 ةقداص اهتاذب 0 برا تا كعب 0 هذهو

 ال نبالا ىلا مفري' يناثلا .زإلا نوكي ثولاثلا لك ىلا عفرب كوالا" نالت

 نود: د جلا ا( تاكل (لغف هاد ةناكلا ملت نم انلوق تشر ٠ هعمج 0

 بتر كلذك .«توعع ال يذلا سودق يوقلا سودق هللا سوّدق » نيلئاق العلا يف

 ميذملا قوف ةسدقملا رارسالا ةمدخ يف اواتري نا ةنبككا ىلع هللا 0 انؤأبا

 الجال تنلص نما ١ » سوع دوعن خرص أو ا الو ةدابز ريغ نم ويسللا ى

 صقن الو ةدايز ريغ نم سشااو كالا بواجي نا ةعرللا تحولوا كك انمخرا

 اكو نرلا كسلصل) دم مالالا ةعمج موب ال لكل كاف كلاس دار

 (جاوفا 0 الأ | كلش رس منام ةسكلاف «٠ سواد نر لكرت
 يعش اي » نيلئاك 01 نيل مونقا مساب ةنواتري لوالا ٠ تاماغتف ةثالث اواتريو

 ةنولتري يلاثلا ماسغتفلاو . « ىنملكف كتنزحا اذاع وا ىنبواج كب تعنص اذام

 00 كفا ل ل تال رسما نصرا نم ككجتحا .[13 التاق انها: هاب
 سود هللا سودق »نيلئاق ةعببلا مسا اهنولتري ةحبستلا هذه وه ,ثلاثلا ماغتفلاو

 مث . اعم ةينامورلاو ةنانويلا ةغللا يف اهنولوقيو « انمحرا توميال يذلا سودق يوقلا



 اذه ةنولديف ىيللاثلا اماو ثلاثلا كلذكو ريمغت ريغ نم لوالا ماغتفلا نوعجادب

 نم كتجرخا انا دلجلل ينتملسا تناو اهراكباو رصم تدلج كلجال انا ” مالكلا
 وبلا تتش انا .ةنكنا ءاسؤرل ىتتملسا تناو رهذلا رخل ىف توعرف تقئرغو رصم
 راد ىلا ينتقس تناو ما غلا 89 كاتس انا . ةبرجت يبدج كتيمقت تاو كمادو

 نم لك دعو « بيلصلا دوع ىلع ينتقّلع تناو ةميظع ةوقب كتعفر ان١٠ سوطاليب

 ةدجلا| يهتتنت نا ىلا « هللا سودق » نولترب لاوقالا هذه

 لوش نا زوجتي نامالا هورس م قتلا ةشامورلا ةبكلا 3 ةنائا كج ذا

 دوع ىلع ينتملعو ينج تسقثو ينتدلج اذال يبعش اب » حيسملا مساب دحاولا جوفلا
 0 ال ىذلا ا ىوعلا سودق هللا ضال دك هرخالا حبوفلا ب 2 ل بيلصلا

 َ ”* يفايكلا بواخ هللا سودق ةنبكلا لتري امدنع هنا ةطخ ريغب زوجي كلذك

 نيب نم تقو تدستءاو تدلو يذلا حسسلا اهيا ءانمحرا انلجال تبلص نم

 « انمحرا 00

 ةثالثا تاسيدقتلا نا انملس ولو هنا لّقع يذ لك مهب ناهربلا اذه ن

 مالكت ١ ىلع الو ثولاثلا ىلع قت ال توماصلا ةدابز ناذ سدقالا 0 عفرت

 ثولاثلا ىلا اهوبسني لق قرشلا لها نا الا . ىلص يذلا صاخلا ديسلا ىلع لب قباسلا

 تاداهشلا نم حوضوب رهظ اك ماقو تام يذلا داجلا مييسملا ىلا لب سدقللا

 اهوى د مدقت يتلا نيهاربلاو

 يف مكي عبط ام دنع اذامف مكبر اذه ناك نا هلوقب دحا ضرتعا ناو
 رفشتقو هوصخس نيذلا ءاهعلا نذأي ل نيرشعو عبراو ةناتسو فلا ةنس ةيمور
 اباملا سوي روغي رغ كلذ لبو . هعقرب اورما لب ةحبستلا هذه عم تورلصلا عبط

 ةئامسخو فلا ةنس يزرلا ليئاخي* كريرطنلا ىلا اهذفنا ىلا ةلاسرلا يف رشع ثلاثا

 : بيت كلذ نيف ةدارل هذه لل ال اسلالو عسو
 ثولاشلل لب هدحو ميسا ةحسستلا هع مضرب سياتل ةسنكل ١ نا



 سداساا __لصفلا رفو

 ناب دقتعن انتوك اومثوت توبلصلاو ةدالولا اهملع ديزت اننا تاوبانلا عمس اكو. هلك

 م مصاو وه يك دسافلا ارطف يارب نوكسمت* انناو بلص هلك وا دست هلك ثولاثلا

 امدنع سادقلا ةمدقت يف ةنا انغلب » لومي ثمح رشع كثلاثلا سوي روش رغ ةلاسر

 يارلا نعو باوصلا نع دعس مالك ضعب اهيلع نوديزت تاسيدقتلا ةثالثلا لاقت
 لالا تاق كك اير تلو رف (١ عا ةكتارتاكلا ةسكتل هب كبنخت ىذلا
 ثولاثلا لك ىلا ءارتفاب فاض اغا اذهو 0 ايما ءاينلا لل تدعضو تف نمار

 يف هتعدب تمرحو ةيكاطنا كرطب ادق ناك يذلا راصقلا سرطب ةعدب بسانيو
 عوسي لب سدقلا حور الو دسحتن بآلا ال ةناف سما ل ينيطنطستلا عمجملا
 لكاباطخ نع ميدو يلصو ناسنالا هش ذحلاو هدحو دست ديحولا هللا نبا حيسملا
 « مدئاوع نم ةالصلا هذه ىغو خسنت ناب انمكح كلذلو ٠ بعشلا

 ةحبستلا هذه نا يا مالككا قيس (مانيأرف قرشلا لها عيمجو نحن اماو
 لجال م ماقو بلصو دعمعكاو دلو هدحو وه يذلا هدحو قالا لك تولاخلا لف ا

 ةداضم اهنا اء ةدايؤلا هذه اولازا اف ميحتلا باتك اوصحن نيذلا ءاملعلا اماو . انصالخ
 داب ىلك تاو مات قافتا ةينامورلاو ةننوراملا نيتسننككا نيب, نوكل 'لب ةعببلا يا

 كريرطبلا ىلا سونيدتب لان دركلا اهلك يتلا ةلاسرلا نم مضار وه امي مالكتاو
 ءامشا ضعب اندجو اننا » ىلالا هجولا ىلع بانكلا ءدب يف ةروع يمثو ىلدهالا انحوب

 مكبنك خف يف ىرخا لاوقا نم حضتي نكي مل ول كوك ضعب يقلت نا اهنأش نم
 نوقرتفم مكنا نيبال ىتح نكك ةيكيوثاككا ةنامالاب نوكسقتو نودقتعت مكنا ةروكذلا

 ةديس سمأ - نيددسعتيم ريغ ىنعملا يف مكتال -- يلوسرلا ميلعتلا نع ةملكب ولو
 'ةنامززا ةسيكلا نواق بسم هعئمحا كلذ حلطي نا سدقالا بالا

 هذه نا اوقَمححو ةبوتشلاو ةيفيصلا تاطيقنفلا دعب امف اوصخم الل ءايلعلا نا م

 « انمحرا الجال تبلص نم اب » اهيلع دازي نا اونذا هدحو نبالل عفرت ةحبستلا

 عنام الو ضراعم ريغ نم ةيممر سفن يف ةدابزلا هذه تءبطو



 ماسلا لصفتل
 تيلرتا ذإ اعلا ةاليمو ةسبتتلا ءذه

 ندعو سسودقال امص لسيف
 |ب:وعفري قرشلا لها نا انهربو ةحسمللا هده 93 ع انيق افا دعب

 نم يح ةحسسأا هذه نأ ودف سادقلا حرش ىلا عجز ذأ بجو 3 مونك ال

 نامز ذنم ةقرشلاو ةفانرسلا سيدادقلا عيمج يف ةدوجومو رهاطلا سادقلا ةر

 رسل همالك ناو هللا نبا هنا ةداهشلا نسحو دمسلا دامع ىلا ا
 ءامسلا يف ةثالث دوهشلا ناو قاعا وه يسم نا دهشي حورلاو » انحوي لوقك لوبقلا

 ١ 9 6 يدا مه ةثالثلا ءال'ئهو سدعلا حورد ةملكلاو بالا

 31-5 ّريلا لمكحا هنا سدقملا ليحالا دهش هدنع انحوب دس دمتعا امدنعو

 اوما هلف تررس هب يذلا بيبملا يثبا وه اذه » الات ءامسلا نم بآلا ترص

 " ) « ةماح لثم برا 4 الخف

 عر ميظعلا رسلا كلذ يو هنوعمسي نيذلا نامنب و توصأا قيدصت لجالو

 سودفق » تارء ثالث لو ذا ا رخسو ةيروطاملا ل ةعيسلا

 رارقتسا ةباثع رارسالا قوف روجبلاو د ىذلا برا م اقع رارسألا 2-5 « هبا

 تزص ماع سمي دقتلا توصو داهعلا مداخ اندوب هلراع رارسالا مداخ نهاكل او حورلا

 ءانبلا ققحمالا

 ديسلا نا اونمريو نوظوعوملا عمسيل « سودق > تار ثالث الوآ لوقت اعاو

 ةيدلثلا منا اةالا نم دحاو وه صلخلا

 ةيرشدلا فءعض», باص يذلا نا اوةقحيأ تنام ريغو يوق هنا لون اننأث

 توملاو فعضلا نم ًانجان هتوهال ةعيبط يف ناك



 عباسلا لصفلا 6

 لترت مهل دوصنل « سوّدق ” نيلثاق رارسالا ىلع بيلصلا مسر عنص' علا
 هنمال اوادنبأ نبا دست يف ل انفرع ام اثنا اوملعيو تاناومأا ةعبرالا

 ل
 نطااره ميلا نإ ورلا دهشر ا ىذا رارسالا قوف روختلاب مدقلا ابار

 نياعف هللا نبا وه كلذ هيلع ًالاح حورلا ىري يذلا نا العلا نم يحولا لبق انحويو

 خرصيو رارسالا قوف هدي عفري نهاككا كلذكح . ١ ١ بعشلا لك مادق دهشو

 هلأ راما مه دهشل ةعببلا مادق » هنا 7 تتائذد نادك

 دف لع ارم انرتاص رهط و نراك سانت 0 برلا نم باطن 0

 ةأاسمح حورأا امو ةطل 0ع ناكل تر 5[ كانا اومهقيل ةيطخو

 برأا داع ىلا لوخدلا بلطي نم لك لعفشي نا بجي كلذكو ٠ ةديدج

 نم بالا 552 ا ىتح ليحنالا ةءارق لش ةحبستلا هده لتز انداس

 قيرطلا هنا » هسنن نع لاق وهو قلا وه هنا دهش حورلاو هنال عمسن ثا الا

 نيعماسلا لك نعذي اذكه هب اونماو ماعلا لك هل عحو . ؟ ١ « ةايلحاو قلحاو
 ابق ةاوتحلا رارسالاب اوكستمو هتراشب مالكا

 انلجا نم تبلصوا تدلو يذلا حيسملا اهيا » بواحت ةعيبلا عيمج نا اًديا
 نم ةمحرلا مييلطر هل مهتيءاوطو هتوسانو هتوهالب مهرارقا كاذب دار كا

 هب مهرمأي ام 0 را مهنا هادا عت ل ل ارساا تعش كارم اةافناو دعك

 م هليجلا يهب مهرمأي ام عيج نواباق مه كللذك#لا يدوم ءادنع ديا لع هلا

 ميرتسيو نكسيو سودق هنال 6 داما عفز م٠ هنهاك دب ىلع

 نيسيدقلا يف
 ادرتتحاو 0 ا نادت ندلا هولا لءاادز تاكدقت ةثالث هل عفر اغار

 ىلع ادر ائاف مث نمو ٠ « هملصا هعؤرا » سوطاليب ماما ثالث اوخرصو هتوهال

 11: احاونا 7 ”2 اهوا 1



 هو رطعلا ةالصو ةحيتتلا هذه 23

 ةالسص يف ةعيبلا لوقت ا ةثالثلا تاسيدقتلا بجوتسمو هللا نبا هنأ رقن مهناوقا

 هنازحج ؤسل توصي دحالا را
 ٠ بح همت امحمد . امووودح تووييج ولو تويجومكلو ميدخإ حا قموو ةحمو |

 نك بحلم فيه فيوم
 ددع نوكحب, ىتح تاعفد ثالث ةحبستلا هذه روس نا ةعيبلا تعبر 3

 ةناو هللا نبا وه صلخلا نا نوعماسلا مهفيل ةعست نزلا اهم دجت يتلا تاسدمتلا

 لع ةلسبلا ةمفا «ةلغا » تار شالاث اونرتغ دوزلا نا يللا لاكر اح
 تاسيدقت ةثالث توص لك يف اواتري نا جنظعلا ةء.ىلا 3مل ةالص يف ةسمامشلاو ةنبكلا

 يو هعمج ثولاثلل ال هدحو نبالل ةعفترم اهنا مهند ةجرتم اهكذن نحت اهو

 ئودقلا ابا ثنا سودق . نييرشدلاو نييومسلا عيج هدحي ال يذلا هللا سودق »

 ترهظ يذلا تنا سودق . انتصاخ هبو دسللا ل تينا كلم لجال يذلا

 يذلا يوقلا اهيا تنا سودق ٠ دوعلا ىلع نوعلملا دوهملا سعُّش كباصو ناسنالاك

 ءايققالا ءاقعشلا نم عللقحا نما. قنوت ءاهباكسو ةناربلا يدون هس اهيا هت وو

 ةالصلاب فقاو تناو كالملا كدضع نما تنا سودق . راعلاو متشلاو بهصلاو مالالا

 ٠ توملا قاذ رشبلا عبط يف يذلا هعبطب تنأملا ريغلا اهيأ تنا سودق ٠ ناسنا همش

 بلصلا كيل اومجوا ةشكل او ةنبككاو مك وتنال: كلافندا ةيلاراءا لقا سو

 « تالار عيرخلا يىديا نم كترويض مدأ صلخ كتوم يذلا تن ااا كك ف تومألاو

 ثالث هذه سيدقتلا ةحبست لوقن نا ةعبباا تنتر دّقف داليملا دبع تغوس يف اماو

 كادي ةارملاو ةرع.نيتيو' اثني عوبلا .نوكيو.ءاغلا فورس ول" حارا
 نم الا كرتت ال ةغالا ظافلا نا اك ةناو ةسادق لكو اح ىلاعت هللا نا ىلع ةلالدلا
 دقق روتف الب اراهنو اليل حيبستلا» سيدقتلا انم قحتسل برلا اذدكمم ةيئاحتلا فورملا

 قزق: سو دق نو دق لوذت الملو راهن لازت ال تاناومإلا ةعبرالا نا » انحوب لا

 ١0 « 0 ىدلاو ناكر ناك يذلا ريدقلا هللاللا برأ

 م: الور ١(



 ةهاركك

 انلا لصفلا
 كل لا ةءارق ناةيسد نيذللا ليلهداو ناومزملا ِف

 ( حبو ]در) بجحوه مما

 نم

 نا مهرءا سوماسنلا مهيطعيو ليئارسا بعشل هدسحم رهظي نا هللا دارا ال

 9 حلا كانهو لسملا 0 اودعصي مث سدالا عيمج نم اوسدقتو اوريطت

 قربلاو دعرلاب مهءاعما لزت هترش ظفح ىلا ىعرلا مهرطضي ر مهبولق يف هفوخ

 انذكهو ةديدش تاوصاو فصاوعو ةسماد ةماظو باض يو ةمرطضم ةسوسح راثو

 رومزلاو لوبطلاو ليثساو حالسلاب دنا مهءدقتي اناكم نوتأب امدنع ايثدلا كولم ضيا
 فرز 2 هاقسال نانا دمت ىح

 ا 1 ناسركرلا ايما لونات ةءارف نق ةسدقلا ةسكللا ناف اذ

 5 مهر امضو مهراكفا سيدقتبو عاضتالاو ةماعتسالا حورو فوخو ةمك# مهسوفن

 0 يتلا ثالشلاا تاولصلا يف مالككا مدقت ام سادالا عيمج

 ينلاغاو ليتانتب لب حاصو قوبب ال مهدشري نا ةسمامكلا سيئر سمات انهار ٠ ةزانملا

 قل ا حورلا نم اوئاتما » لوسرلا لوق سس يسدزحح سجعو صا ا حررلا

 ند كس يملا الزل را ع ا ل لا
 77« هلل ةمعنلاب مكبولق يف نيغرم ةيحور يناغاو حيبلستو ريمازجو ةمكح لب

 0 ات ل هر رع افتر مرا لضرا لك نأ اكاذنا تللدن دادإ دقو
 نوكي نا بحي ةمعنلا سومان كاذك ةصاخ ةقيرط ىلع غبصيو لقصي جيسن لك

 رهظ نيد يبنلا ايليال هللا ملا قدح (ك ةعاطلاو ىضرلاب لب رهقلا» فيسلاب ال هاوبق
 ماو لاما عدصت ةديدُسو ةميظع 2 تيه » هناف ةراغملا لخاد لسحلا يف /

 ةلزازأاا ىف نزلا نكي (د ةلزاز ميرلا دعبو ميرلا يف برلا نك لو برلا ماما روخصلا

 اك 1841 ت0 سنف| 4



 هسا ليمالا ةءارق ناقبس نيذللا ليلاهتلاو رومزملا يف

 )١ .٠ « فيطا يسن توصرانلا دعبو رانلا يف برلا نكي ملو ران ةلزازلا دعبو

 أم ةمعنلا سومان نا ينعا ٠ هماكحاو هتئيشم هل ىحراو «لكف ميسنلا يف هللا ناك

 بيلا هنبا ةطساوب يئاطعنا فيطل مالكب نكك رانب الو لزالزو فصاوعب انل هاحوا

 اًرون ةمكح مهألف ميرلا توصك لسرلا ىلا هلسرا يذلا يزعملا هحدرو

 نا ةعببلا ف سومانلا اذه ةءارق ديزت امدنع ةسدقملا ةعسبلا تعر م نمو

 اندرو يتلا حبباستلا نمضتت تاسيدقتااف ليلاهتلا» ليتارتلا» تاسيدقتلاب همدقن
 نيلئاق نيرئاط ةحنجا ةتسب نوفرفري » هللا هجو مادق ايعشا مهار اك ةكنالملا نم

 بعشلاو ةنبكلاو دواد حعيبسسل يروح لتازتلاو ."0 «سنرلا لو سلال سودق

 رمد خيشلا ناععو نهاكلا ايو ديجأتو رمالا رجلا نم هجورح دنع يليئارسالا

 راكبالا ةعبب يف نيسيدتلا ةحست هشي ليلهتلاو . ديدللا دهعلا يف صالخلا ةدلاو
 فصاق دعر توصكو ةريؤف هام توصك ءامسلا يف نون يتسم ف ندين لوك

 دحمن حيباستلا هذهبب و . " ١ « ةراتكحلاب نيفزاع توص وه ةتممم يذلا توصلاد

 ةعزونو هدسج سدقنو رهاطلا هسومانب ةقيلخلا عيمج ذملتن نا انرما يذلا حسبسملا
 ةنا ارارقا تارع ثالث اهرركت ثالثلا حيباستلا هذه نم ةحست لكد مهلع

 ةثالثلا ميناقالا نم دحاو

 رباكاو دونطلا ةهمدقت» ةنيدملا ىلا هلوخد دنع كلملا نا كيف ةترلا ناشب اما

 قست نا زاب بتر اذكر . هايننالاو هابالا هدسحت مدقت صلخلا كلذك ةلودلا
 بي رقت ةطساوب نيعماسلا نا ىتح اهيلع لدت تاءارقو تابلط ةامللا ليجنا ةءارق
 ميلعت ةطساوبو يلاصورلا ناينملا يف ساسالاكو ه يذلا نامالاب نوششتي بلطلا

 ةراشبلا عامم ةسطساوبو . نيتملا روسلاك ءاجرلاب هل مهيولق حانج نوعفري تكلا

 يه ةمحلا » سك ل مك هناردجم ت تبملاك ةبخا قاثوب مهضعب عمو هب نومصتعي

 لت ريمازملاو ةالصلا لمق تاسيدقتلا تبتر كلذ بجوم ىلعو « سرومانلا لايك

 ع:او انور ( ؟:"5امشا (»م ع را



 نماثلا لصفل) 6 ٠١ م

 سدقتل ىتكماا ةءارقو ةالصلا لبق تاسيدقتلاو ليجمالا لبق ليلبتلاو ةلاسرلا
 يفوراسلا سيدقت 0 :ا ايعشا نا ركذ امك اياطخلا نم مهرهطتو نيعماسلا

 دِحنأ ك5 5 هيلا راك هانغلا سند بعش نيب ميقمو 0 » هنأ لاق

 تل فلا جيذملا نم طقلمب اهذخا ةرج هدببو ميفوراسلا
 ندع نأ برا نم بلطن ثدلثلا تاسدقتلا نيت دعاازكم - 9 « هتتطخ

 ةيطنا خاسوا لك نم انرئامذ رهطيو انراكفا

 ان هلاعفاو سدقلا حور انغ ىلا اء دلع نو رمل ةمانتلا لعد

 يلاغاو حيباستو ريمازع مكسب اهف ني رواج حورلا نم اوثلتما » نرش لرتكا

 لدصياف برركم مكف ناك نا » ةهحملوتاكلا هتلاسر يل بوقعي لاقو :؟) « همحور

 تملست ةءدح> لك نيصوملا اا نا 20 1 فور

 | لاكحو ةمايكلاو هيكل 4 ةعشو عمجلا س ار هب أدب ناكف ناملالاب ليترتلا

 نال) مل ىذلا 0 رجلا نم نم مهجررح دنع لمارسا بسعش منك توكعري

 لئقو ٠ ةيربللا بايثلا سلو ءاسورلا يديا لسغو سعشلا ريخ# ىدل سادقلا يف

 يسبك م ست مث ةعسسلا 3 ا ل ا لاا ل كر لا

 01 ساق ملا نوع ًقاوجا ةكئالملا دهاشو هنلاب حشوتملا سويطانغا 0

 ةيننيطنطسقلا ةسينك ليترتلا اذه تملسن ةنكاطنا نمو ٠ نيجوف نولترملا مسقني

 ةيعب كاذكحو كللا نيطنطسق نبا !اطفوقو ةيححاطنا كرطب نايملف مايا 0

 ادا
 090 لا لت را تاراعلا هدد لك كرت ل عمانتلا هده نإ دي

 ةيدسملا ةمكتحلاب ابدأت صوقمر هنباو يلليرسلا فوسايفلا صيدرب ناف ٠ ةيقين عمج
 امهيلا زاحاف ٠ اهريغو ةماعلاو دسملا ءوشنو حورلا صخي اب ةيحيسلا ةناددلا نع الدعو

 صوقمد نا مث. صيدرب نم ًاًناقتشا نييصيدرب اومسو امهيأد اوعبتو ىراصنلا نم موق
 وضد: 6 توقع( نا يكاتسملا 0 ه:؟اصشا ١(



 6 م هب < ةكارق ناقبس نيذللا ليلهتلاو روءزملا يف

 رعشلا نازوا ررحو [(بيطخ راص ىتح ةيلاع ةتترم !هيف غلبو ةيئانويلا ةغللاب بدأت

 . نايرسلاو مورلا نم نيريستك بولق هيلا بذجو ماغنالاو راتدالا برطو مينرتلار
 هنا الا ةينانويلا ةغالا فرعي نكي مل ةناولو هتريغ ةدشل يلابرسلا مارفا سيدقلا نا مث

 ىوصقلا ةباغلا امنم كلم هنا ىتح نامللالا مظنو ربل دعت لش قل دما

 يفو ةينارصنلا دعاوق يف ىصخحن ال جرادمو رءايم ةنابرسلا ةغللا يف فنص حورلا ةوةبو

 حورلا ةراذكب قل كلذ لجا نمو ةحاصفلا ةباغب اهريغو ةبوتلاو ناسنالا بقاوع
 ناسميالا ينل | !دضاع نوكسا هللا تب يف هقلعو هفسب رادللا تايلج لتقو سدقلا

 دناعم لحح دض

 اماد ٠ تاءاجش ةعبس يواطا وهف مارفا رام مساب نالا ىلا فورعملا نحنا اماو

 م عبأت قا رام نا مم .تاءامث ةعبرا نمضتلا نحل ل مجرما بوقع رام

 اا نيذه نمو عبرملا ملظن يجورسلا بوقعبو ٠ عيسملا علام ْف مارفا

 لاكسيشاو ةفلتخلا اهييكارت ةرثكب و امص نيعبس ىلع ديزت يتلا ماغنالا يقاب تفلأت
 مورلا دنع ىلا نييناوتلا اماو . ةرهاطلا حاورالا ىل هللا لاعفا ىلع لدت ةقفاوملا اهميرت

 ةشمدلا امرت ءانالاو زرصتم نا :نرو# فلات نم ل18 ا ل ةقورعلا
 لافبا يه ًاتهإه ةسماشخلا هنت ىذلا رومزملا تامئرتو +نيعلسملا لود ءدب يف
 . ليجنالا يف ةئلآلتملا هتمكح انغو برلا دسج دج لجال مناتلا رئاس نم فرشاو
 اا نالاف » لئاقلا لوسرلا ةيصول اًنفو لئاسرلاو ءاسالا ةءارق لق رومزملا لابو

 وا يحوب اما مكملكا مل ام مكعفنا اذاف ةنسلاب قطان انا مكللا تمدق اذا ةوخالا

 ١ 1 امج هاو ىلع

 هنال لالا لبق لب لئاسرلا لبق الو تاوبنلا لمق لاب الف ليلهتلا اماو
 ةهجاومو انايع هللا نودهاشي نيح توككلا يف نيسيدقلا جاهتبا ىلع لدي هدحو

 لك ةايح سدسو هللا ةوقوه ءدحو ليجنالاو ٠ دوجولا ىحاصل اود ايوللاه

 <: ستنز ورك 2



 نماثلا لصفلا 55

 كلذ لجالو هيف امل ريسافنت وا لئالد ىهف ىرخالا ىثككا رئاس اماو هب نمؤي نم

 كيمماس بلق حررفيو كليلهت هللا لبقي » نيلناق ةكرابن ليمبتلا ساعشلا أرقي امدنع
 « درالا ىلإ ءامبلا تركدم 4

 ركمصني امسح هدعب ةدحاولاو ماغتفلا لبق نيتنثا تارم ثالث لاقي ليلمتلار
 ةمبرالا َرْخ مث .ايناثو ًالوا ايوللع نيلئاق ريثك عمج توصك اًنوص عمج هنا » انحوب

 نيما نيلئاق شرعلا ىلع سلاجلا هلل اودحو تاناوملسا ةءبرالاو انهاك نورشعلاو

 يف حرفلاو نزلا ناوا يف ةنسلا ىدم لك يف ليلهتلا توص لري ١ ١ ) « ايولله
 نارا كت تح لك ىلا كرابإ)» دواد لاق اك هللا دع لغ الثا نساذتلاو ةالضاا
 هتنيطخ ةعببلا تنزح برلا مالآ يف ةنال مالالا ةعمج الخ ام. ) « يف يف هتحبست
 لدي كلذ ليشمل كب رطصإ ءامسأ| دوه تعفشت ررلاو تسكت | سحاو

 دارملاو ها دقف ىلع حونتو ددعت نيح ماملا د حرفلا توصو مسحت ليلهتلا

 لك لكم كا للاب ريتا ره مالآلا ةس يف ريص يذلا ممببتلا نا اك كلذب

 اءزج يزاؤي ال ةايللا هذه يف هراككار دئادشلا نم لمتحت ام عيمج كلذك ةنسلا

 ةرخالا يف هنايقتال هللا اهدعا ىتلا تاريثساو حرفلا نم

 اطفال لم امافتف حدو ىدملا دهدلا مالكن م ماغتفلا ماد لاقي ليلهتلا نيبو

 تتا ام يلا » لاق يذلا مهسعلا بوسنم وه ةقيتعلا يف بنك ام عيمج نال ةباجالار
 قوف ىسوم امهعضو نيرذللا نيبورككا يف كلذ هللا انل مسر دقو « لق ال لب لطاال
 توباتلاف ٠ امهضعب ىلاو نارفغلا عضوم ىلا نارظن 1 نارفغلا عضوم توباتلا

 ىلع لدي تارفغلا عضومد ٠ .رخالا ىلإ لوالا مد نم ةسدقملا ةعببلل عسر ناك ينامزلا

 صالخلاو نارفغلل هللا ةعضو يذلا حيسملا
 امهدحا نارظني نابدرككا ناك انو ثيدحلاو ميدتلا دهعلا امهف ناب وككا اماو

 قفاوم امهنم لكو جيسملا يه نيدهعلا ةياغ كلذك نارفغلا عضوم ىلاو رخالا ىلا
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 ةرعو لب#تالا ةءارق ناقبسي نيذللا ليلهتلاو روءزملا يف

 هب ىلع تاماغتف ىلا لتازتلا لكو ريمازملا اومسق دق نومدقتلا ءانالاو . خالل
 رخآلا جبوفلا هعبتي مث اًثيبب دحاولا جوفلا أدبي ةالصلا يف هنا ىتح ٠ تاببالاو اياضتللا

 5 دجاو توصي .ششلا ةيواجر#راغتنلاب نسازلا اددبق اتغاهاماوأ ا نذكر دعنا

 ل نيكسص ةكرابيو هركشيو هدي هللا حسي ناك بعشلا نا » ٍبوُنكم وه

 مهل تتبث نيذلا راهطالا ناف ملاعلا اذه يف انمد ام هنا كلذب ديري ٠١ ) « دحاو

 سلو نوكسف ملاعلا رخآ يف اماو مهتوخا ندد نوامكي الو دعولا نولاي ال ةداهشلا

 لكلا يف
 بسدرم اقول ١(



 قرع

 ةيلااقلا تر

 ةسدعمملا ىتكحلا ةءارق يف

 حيبستلاو هب وتلاو ةبلطلا فانصاب نيظوعوأا اوئممي نا دعب مثذملا مادخ نا

 ةحصصربلا راك مهف رمشيل ةسدقلا هتك يف هللا نم ىحوملا مالككا مهيلع نوأره
 م كلا 0 و نا ءتادس داثالا ىاتردتلا لضرألا هلام لع صالخلار
 لوصف هل ىلا حرتلا اذه مسقنو «٠ ضرغلا

 ههه ود م سايثلا لوس ذا ةلاسرلا ةءارق يف ٠ لوالا لصقلا

 يكل ةءلرد لف ةنيكل اف كعشلا دادعتسا ىف : 1 ىآثلا لضفلا
 لح الا ةءازث ىف ثلاثا لصفلا

 ليمتالا ةءارق دعب ظعولا يف ٠ عبارلا لصفلا
 قلل قل تف ودق لرش ذأ نشايشلا هزاز ف م نسمات لعنلا



 دهس

 لوالا لصملا

 سامشلا لوقي ذا ةلاسرلا ةءارق يف
 ( لوسرلا سلوب نم ) اسمكع موحدك نم

 أوفرعي و هوفاكأ سعشلا ماما هتءارقب ةنهكلا سما سومانلا هللا ىحوا نيح نم

 درت ةلماك برلا ةعيرش » ىدلا دواد لاقو ًالامث الو ادع اهنع اواي الو هتعب رش

 ١١ « يفلا مكسيم ةقداص برلا ةداهشو سفنالا

 : دعم وهو هللا نم هب يحبا هلك باكا نأ 272 سواترع ا سلا 5-7

  لكحأ ًاهأتم اماكت هللا لجر َْن 5-1 ىلا ريلاب بدهتلاو مس وهتللو جاجكو ملعتلل

 ال حورلا داشرا ريغ نمو داسفلا ىلا ةئام ناسنالا ةعيبط نال 5١ ٠ « حلاص لمع

 يك ءايننالا» سوماسنلا اهاطعا مث نمو صالخخلا قيرط ىلا يدتهت نا عيطتست

 لاش ادملو ٠ ملظملا عضوملا ْف ربنملا هيي قرطلا اهل ارضكوتو اهودشرب

 أوشن » اَبْناَو دومملل ةهرسفو أسعشا 0 صلخن ا دسلا نا سدعملا ليجنالا

 قلاب )4 يلجأ نم دهش يمعف ديالا ةامح | 2 ا نا نودظت 0 7

 يف راج وه ام ىلع اهتعلاطمب نايالا ينب اورما دقو امو هبا اوناك سا

 نينمأإلا دشري ناك ةراشدلا ةزاركك برا  ءانطما 0 ا كاذكم هللأ

 ىلا بنك اك ةوخالا عيمج ىلع اهوارتي نا مهيصوي ذا هلئاسر يف مهتيشيو هعلاعت يف
 ةوخالا عيمج ىلع ةلاسرلا هذه ىلتت نا برلاب مكحدتانا » ةيكتولاست لها

 20 .نيمدعلا

 ه٠ :م سواتومتت ”(؟ ( ه:١مل روهرعم 0(

 مب:ه ىكنولات ١ (+ لا



 لوالا لصفلا نا

 اهيدك يتلاو ةيقذاللا لها ىلا هتلاسر ةئحل ١ اولسري نأ مهرماف يسلوك لها اما

 ةفرعم نيب دوم نامالا ودب نوكمأ ٠١١ يبسلرك ىلا اهلاسراب ىما ةيقذاللا ةسينك ىلا
 رونو يدقل حابصم برأ 41 ك١ لوقك حوراا ىنغ ىنغ عيمجو مولا

 الواتس ل سمشلا رون مرح اذا تاننادسللا يف ناسنالا نا 3000-5 ٍيليسل

 يف دقري سوماتلا ءاسضب ةمعنلا هدشيرت ماد تايناحورلا يف كاذك لمع 5-6

 هيض ل نادك ف يعسلا الكم اياطتلا مالظ

 ةثدللا تقبس ةقيتعلا نال ل د ا كلا ضرار
 ا د حت نأ ترجواو ٠ عمزملا هللا 1 ء«يجح ىلا !زءر تناك نامزلا يف

 اهموسرب عدارشلاو مهرابخاب ءايالا همسر أم عيمج تاكو لعفلا 0000 ال

 ايعشا ةوبن رخؤتت افناو ٠ مهسبالمب ةنهككاو مهلاوقاب ءابنالاو مهلاثماب ءامكسللاو
 دار دلل رانسم للا ةزاخالا 00 ةئولا | اياب ةقدتعلا تشك 112 لعمر

 0 رش هدعب و٠ ! نيكس الا 200 مم نمو مب 9 نيذلا صالخو هتمامقو

 1 الخد لكس نذ مالا ثا ا 0 0 لسرلا رابخا يا سسكربالا

 دكب نوءدقتملا هعرز ام انا هللا نم ل يتلا ةمعنلاب اودصحو مهريغ بع

 ءادعو

 لمرات نحل اهلل كل تاكلاا لئاشرلا نسم سيسكرإلا بانك ناو اذه

 مهدعب ذملتت هنال يرابوطلا سلوب لئاسر أرقت لسرا رابخا دعبو . اهوا مه
 برأا دوعص دعب كلاين ألا رماطلا سال اريخا ٠ مهنم رثكا دافاو فعتو

 كل 8 ا ع

 ناك ندلاو ىرتلا يف ملعتلا دصقن برلا ناك, ممل هنا نسدقملا لالا ربخن اكو
 كل ذك .5) همودقب اوربخيو قيرطلا اودعيل نينثا نينا ههجو ماما هذيمالت

١4 

 لاسر

 كراقإر ةامقلار -اكتطلو راحالاو ءامنالاو .ءانآلا لسرا ملاعلا ىلا هلوخد لبق

 هم : « اقول (« 6:1٠١٠ا١مرومزم (؟ 110 كك
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 ملعي ناك اك هسفنب وه مدق كلذ دعبو مهتزاركب هتيرط اودهو هدسحل اوربخي
 قرفتم مالك ءايبنالا يف امدق ءابآلا ملك يذلا هللا نا الئاق لوسرلا سلوب اًنسح
 لكك اًثراو هاعج يذلا نبالا يف مايالا هذه يف اًريخا انملكع اونالا فاتخم ءازجالا
 اًريخاو رهزلا مث قرولا مث ًالوا ناصغالا لسرت يتلا ةمرككاب هيشا ناكف ١١ ٠ ءايشالا

 دوصقملا بنعلا

 دهعلا يف هعامتو حيسملا ريبادت نم ءيشب نع انوربخا الك راهطالا لسرلا نا مث

 ةعبرشلا لها نم نالفو نالف ناسل ىلع بونكك ا متيل راص كلذ نا اننوهني ديدحلا
 برلا هب سما ام ناو مهعمج يف قطني ناك ادحاو احور نا انا اومّمح كلذيو ةقيتعلا

 هنادنا ناسا ىلع اعدق هب دعو ناك ليجنالا يف

 ىوس أرقن ال نا ةيكاطنا ةكراط, انذوابآ مسرف رهاطلا سادقلا ةمدخ يف اماو

 ساوب لئاسر نم لصف عم هب نمي نم ةايحو هللا ةوق وه يذلا رهاطلا ليجئالا
 ةيدومع انع عزن هعزونو هسدقت يذلا هدسج ةطاسوب برلا نال . هللا ليحتال ىفطصلا
 جح» لوسرلا لوقك ةرفسم هوجوب هملا رظننل نينبلا ةيرح اناطعاو تالانأاو هاشالا

 بلا ىلا نوء>ري نيحر مهب واق ىلع عودوم عقربلاف ىنشوم "قرف اذا مويلا كل 0

 2 اما ةيرللا كانهف برا حور نوكي ثيحو حورلا وه برلا ن ٠١ مقربلا عفر

 5) « برلا دجم فوشكم هجوب رظندف اعيمج
 لسبلا ةزازك نع ةصاخ ربخي هنال سادقلا يف سسكرإلا ةءازق اونذَأ د

 ذا نيظوعوملا ملعتل ءوفخحص بو ممالل سلوب لئاسو ليجانالاو دوهيلا بعشا
 اذهلو ٠ قيتملا دهعلا يف ىرج ام لئاسرلاو ديدللا دهعلا يف ىرج ام مّلعب لجتالا

 نع ةسفم امنالا“ لسرلاو .ءانشالاو سلوب ب دحلا » زا نلالتلااهأ و انمدنع
 ةديدلاو ةقيتعلا يف لسراو ءاسالا تكحح ام لك

 ليئارسا سعش لوا راتتخا هللا نال لامشلا نع ليجنالاو نيل: كسلا

 ١( سمارت ١٠9 ( 2مم ستنروك ؟ : و١



 ىلاثا) لصفلا هم

 هنا | بيملا انحوي لوقك م مالا مهلدب ا عل اودح> او سومانلا مهاطعاو

 ا 0 هولبق نيبللا اماف٠ هلمقت مل هتصاخو هتصاخ 1 قأ»

 ١١ « هني ءانا

 ثنا نم 85-0 آض ىقلا فارخلا مل ا اوئلطن ا هديمالت مم ها

 نأ بتحكي ا 1 لوسرلا م ل لاق صالخلا ةملك عامس اوضفر مييالللا أمن ارسم

 نافحتسم ديغ مكناب مت 0 اهومتضفر مك كلف اع نكلو مك الدا هللا 10

 <30 0 لا هجون نحل اهف ةيديالا ةامحل

 ىناثلا لصقاا

 لزيضللا 9 ءارذلا كمشلاو ةييحلا دادعتسا ف

 ا ةفارط علهسل نادال 1 لسرا ملاعلا ىلا هئيحم لبق صاخلا نا

 اذكهو . *) « كلهجو ماما قيرطلا 'ىيبهيل يكلم لسرم انا - » ينل 0

 الوا مهرعديف هءاّجسال نيرضاطلا بهويل سامشلا لسري ليحنالا أر م هي ا

 ا ترحلا 2 ارا الئاق ١ وتصتم اناث “» 0 ىلا امل > كاك 0

 اوركسحشا » الْناَو ركشلل سار « اومعساو اوتصنا » الئاق ءاغصالل اثاث « نوعماسلا

 دم اك ةنا ىتح هللا لوق عامس ىلا اوردامي نا كلذب ديري « يلا هللا ةملكك

 نوابقيو هل نودج# نيرضاإلا لك كلذك ملاعلل ركملا لوخد دنع هللا ةكئالم

 كيمدتل زرتحا » كسلا ةيصوكمادق ىلا وندلا الوا مهرمأف رورسو حرفب هءالك
 . 6 ) « لاهملا ةحيبذ ميدقت نم ريخ عاّمسالل وندلا ناف هللا تيب ىلا تابقا اذا

 . مانت ن1 اي 011 ا

 ٠١؟: 9 ةعماح (> ١١م يحالم (



 ا ليخنالا ةءارقل بءعشلاو نهاكل ١ دادعتما يف

 خماس يملهو يتليجاب يتليلخاب يئوق » بيلا لوةك حورلاب هامشنالا كلذب ديري

 ص باصتن 0 اناث 9 ١ 2( )»ع كا يفيرا لماعملا اءافخ ير رخصلا ا قف ىلا

 . 5) « مكس را ناو نيلقتملاو نيبعتملا عيمجاب يلا اولاعت » برا لوقك مادقالا

 نم اوفمتسا ليئارسا بعش ناف مهنابا عم ءانالاك هللا لوق عامس يف ةلادلا الث

 نسصالخا ادعي ىبك ةايلحا مالكىلا نوبرتتيف انهاه اماو اوككم الثل لبجلا 3 رثدلا

 تا ا لب هلل طخحملا طف لطابلا ثيدللا نعال تمصلاب مهرمأب مث

 ددسهب مهيف لحي يذلا مالككا قدمت ىلا هئازاا رولا نقلا بلط يف لّقعلا

 يفوشكم اونوكي نا بلطي و : هل دعلا ناكملا يف كلملاكو ةحيرتسملا ضرالا يف عرزلاك

 دس ناك اذاو بولقلاو راكقالا سجاوه صحاف ُةنال هللا مالكريقوتل سوؤرلا

 مكسصف سارلا فوشكم بيلصلا دوع ىلع عفتراو يلاولا مادق فقو انزْغَو انسوذر

 هتمظع موسر ماما تيقدت ريمرخا ن .٠ ان ل

مالكا اوعوب و مه هدا سدا ناذأب أوهمتن يك ءاغصالاب مهرمأي و
 تا ف 

 يتلق دنع سلخت يلا 1 يلا < ةيلدخلا رع همس ريح / ةراوحو باقلا قايتساب لع ءلا

 0 و مهسوفد توف نوال رفعلل هثوعبلا اوناك رز ملا عومللا لثمو صلخا

 ١ « اهلقيف هب ركفتتو مالككا لك ظفحم تناك » اهلا ةديسلا نع سدقملا ليجالا

 لوسرلا لوةكص ناعذالاو لوقلا ةطاسوب كلاذو هللا ةملك اوركيد نا مهرعاي مث

 ةعبارلا هتلاسر يف سودوطتا رام:لاق دقو +٠ 4 ) © لويقلا قوكسلو ةوداص ةيلكلا »

 لمكصا 0 يدبا رون يبرم > رون ل 1 الو هله ثدسبل اءاصولا نأ 0 ةرسدسع

 « ةعاطلا

 سدقالا ثرلاثلا حدمب أديو اروي عضيف نهاككا اماو نيعماسلاب قلعتي ام اذه
 عيمج ىلع رامتةالاو زعلا هل: ةدحاو ه«بلدسمو ةدهاو:ةطاس# تعاو رهو# نوجا

 م١511 تع (9»* !"نتا تتح 0

 ه:*+ سواتوميتت ١ (ه د و وع



 يلاثلا لصنلا مورا

 لولا

 رسلا اذه تاقارشاب ةقماخلا اورينمل الإ هرسسأب ماعلا 1 هذيمالت لسرا ال

 نءا نف سدقلا حورلاو نبالاو بالا مساب مهردمعيو سانلا عيج اوذماتو لىملا

 واع 00 ُو 17 هنأ ع ناك ديالا ةأرد- يع هدف رع# 0 تكايسممل برلا ثا

 نادي ا
 2 مهسدع ر رسعلاو ك1 نيعماسلا بولق نع عشر ل برأا لاك

 دما هرقل فطر ةودلا تنلطي كلذلو كنزلاب فايع هديك نمار نال :سودفلا

 8 داحإلاو حلصلا هب دب ري ةعببلا 010 ىلع مالاسلا اره 3 8 لحعلاو 1 سا 3

 سلا الو سلا روض# مالسلا اذه أرقي نا سامثلا ةيكاطنا ةسينك نذأت مو
 ىلع مدقتلا هأرقب نا تبجوا لب كريرطلا روذ# فقدالا الو فقسالا روض

 نال قسما 3 ةرصح 2 م ال يروا ن نأ الثا سوس.ءأد اباملا رع اىبا اكنا]

 هتمامق ل را ىلع حلصلا يعليل ءاقللاا ٠ كك 0 ىدلا الصلت وه ادني

 ل ا ا ل
 ميلع رقتسي نا كلش تلك 3و روم ىييلعوا ترتر لج ديدات جرا

 ةراشلا ءالب ُ بحاو حدرأا َلولَعاَو . مهبراق يلسير مهودع جبيل يزعملا حورلا

 هياع ب را حور نأ 1 نفل رهس 2 ةراشلا 0 2 لو هر نإ كر | لعق

 هدوعص كعب و 9 ةلومعملا ةئسلاب زك د ني مآ ةلسراو حل <> مسمف ةلذنلو

 هيش حورلا مهيلع رقتسا نإ دعب الا ةراشتل 0 اوحربي, نا ذيمالتلل نذأب م
 ل

 و َن ان ه4 هكا

 راس ْي ىسوم زر 1 5 العلا نم هرادمتلاو حورلا دلال 4 راشرف كلا كرم

 0 مييلع م لسرا هللا او.دهاشو 0 ىلا يس نوعيسلا كمر دال هنأ مجيورذا



 داع ليمنالا ةءارذ يف

 00 ناككاو د دالبلاو 595 اطن اك معلا ىلع حورلا كراخأو ةكربلا ىلع ةاالد

 لوسرلا بتكي ناك امك نينمؤملل ةكربلا اوحني نا لسرلا نم ةنهككا ملست دقو .هب
 وَمَو انا هللا نم مالسلاو مكل ةمعنلا » الأ » الا مهريغو سسفا لهاو نينامورلا

 : لوقت دحالا ليل ةالص رخآ يف ةعيبلا كلذكو « ميسملا عوسي ”برلا

 ينمصتإ مو اهموؤ مخ يوحامنح
 هس اسم ب سصي _ د ديسسس ده مرت وهبها امو

 كلاثلا لصفلا
 لمت الا ةءارق يف

 رطعلا ابهنم نودتحال ةريخذو هللا نوداةنمق ربدمو نسر 1 ىلممالا عي هنأ

 تاطلمم لق زل ىذلا عج عوس وه انتمعت ىو انشر نوف اذ يدم نك

 ا ضرالا تمن نمو ضرالا نمو ءامسلا ل ل لي هلو

 نم لك صالخلا هللا ةوق هنا » نينامورلا ةلاسر ءدب يف لوسرلا لاق اهسح زيزعا

 ش 0
 لك_باتككا لوقك نوبذاك مهنا عم مهمتداهشو سانلا مالك لبقن انك اذاو

 لاق يذلا هليجتا يف هللا ةداهش لبقذ نا بجي ىرحا عونيف ؟) بذاك ناسنا

 يح هللا مالك نا لوسرلا دهشو .) « لوزيال يئالكو نالوزت ضرالاو ءامسلا »

 لاصوالاو حورلاو سفنلا قرفم ىتح ذفأن 03000 يذ فاس ل نعمل ل |.هاع

 ىلا ةنارصناا ءادتبا لنم نينموملا ناق اذهللو ؟ ) هتايثو فبلقلا راكفال زئمو اغا

 فكك مهكوام هل عضو روؤتلاو محئاصلا داّتناب ليجتالا نومركي اولازي مل نآلا

 5١١:١١روهزمه ('« <: هةضورز()

 «١١:١ نييللاربع (؟ه مومو. وم(



 كثلاثلا لصفلا 0

 نوفشكسم,و مهءادقا ىلع ةسينككا دالوا عيمج موني أرقي ام دنعو مهءاسؤر هيلع
 نوععستو مهءاه نع مهنا نوعفري كولملاو ةئكارالاو ءاسورلا لكنا امك مهسوؤر

 نا نودقتعي ذا باقرلا عيج كلاملا باررالا برا وحي املثم ةدعرو فوخب همالك
 رامحالا سيئرو نيطالسلا كلم برلا حور هيف قطانلا

 00 داسعالاب رارسالا ةمدخ 2 0 ريصب راقولا اذه نا ىلع

 هك احلا شل 0 تامسدهتلا ةيالثلا نيحات دعب هنأف هيكل | 1 ا سادقلا مدي

 اا 001 مكر ارامل يفاضل يمالتح د ليخألا ناك هردط ىلعو ةنارا نم
 نم در ىلاعشلا تالا نم نوجرحف ٠ 0 نوحولب 0 -امأا ةنهككاو

 الئاقإ سأرلا دب لبق ةماعلا سئ مدقت, ةااسرأا ةءارق دعب ر يكصوملا بالا

 ةسمامثلا لتري نأ دعبو ضحوم» حم امه الْئاَق ةكرا لف مموو هدحلم»

 مرمدتف ٠ ةنوكسما,دوبالا ن.« نانثا ةءمو ربنألا ىلا هب ريسي ماغتفلا ةنهكلاو ليلهتلا

 ىداني يبداسرلا ن 0 مجرب 2 هازحم ده ره ييئاسراا

 مث يحدح صحح الثاق ةنيكا سيئر 00 « ماما ىلا اوهدقت » الْئاق بعشلا
 يهيو) مالا لمصالا بتاك يعحسو ربدملا 3 نأ د قب ةسسمامشللا نسنر نا

 ناطيرق هقؤ مخرج ل كلر 6ك ركتلاب 0 خرص» يلئاسرلاو

 الثاق مهكرا و يسركلا نع سئرلا موب ٍنئليحو . يذه ىحا نيلثاق ةكربلا بعشلا
 نأ نا 1 كافر نك سوورلا !قرشكس وكي مهك را أمردعو هريمدقم

 الثاَو ةعرا ابل الع " ةلدخلاو دك حرا ةيمايتلاب در روكي و هرج+ ةركلا ىلماح

 ةفنوا لاق اشرصب ليسجالا) ةءارت ةسمايتلا قر اديب كاذ ذاو دوسؤاا ضم

 سيئرلا دي لبقيف لقأيو هيوطي د «ضهذح ةءلكب همتخيو مظتنم قطنو ةبيم ةذيذل
 يقحفح اسمو ائاَق ىءشلا بطاخي سيئرلا ناف لصفلا ةباسن دنعو

 اك لا ل نس ردص ىلع نا: 0 نم لاسالا مدار اسلاو

 ةكئالاا سيئر ليئاراج دب ىلع دسملا يف ضرالا ىلا هلوزتو هيبا نضح نم ةيازالا



 6 لالا ةءارق يف

 ىلع ةباتكل ان وا ناسللا ظنا سانلل رهظت ا يف ةجتحلا ةللككا نا املثم ةنال

 اهآرث نم لك ابهزيش يح 2 ادملا 2 كب 3 لةعلا قرا أمن نا راع نحيا ساطر مل

 ةنمزالا رخآ يفو بآلا لتع يابو -# ناك دبالا ذنم ةلزالا ةءلككا اذكه

 بالا 0 ل ريغ نم م 0 يبا ددساحاب م ماسعلل رهظ

 كاره 0 لالا أر 0 3 ةهيذحا ل نمر لايخلا يل“ م حانزلا سي اعاو

 كا يلعااب هيسلاو نكامشلا ىلع يسك عضا ىلا 0( لاق ىدلا ةملظلا نافاس واكس

 امان مو رطو هنو ميدخ هتراشمب ترااق

 نسل نسما بركلا متي هل نودحلو سعشلا طسو يف ليحتالا روديو

 يذلاو ٠ لككا هيلا بذج عفترا اذا هناو هللا ةكنالم ميمج هل دحب ملاعلا ىلاركلا
 ةعاسطلا ىلع ةلالدلل اهدعبو ةءارقلا لبق ةنهكلا سيئر دب لش ليحلالا أرتب

 مهل اولسريا هفارخ ريبدت ىلع مهنمتنا ةاعراا ديس نال ةعيسلا ءاسؤرل عوضحاو

 لوسرلا لاق امك ضال ةيتفاوملا نتكك]و. .ءارألا :اوضغكتاو نيا زكيمو قري دبس

 فيكس ٠ هب اونموي مل نم ىلا نوعدي فيكو صاخي بلا مساب وعدي نم لك»
 مل نا نورشني فيكصو ٠ رشدم الب نوععتت فيكسحو .٠ هب اوعمتت مل نع نونموب
 خيم ةمحرلا وا سئرلا نم : ةراشنلا عامس لبق آ اق ةكربلا بيعبشلا .تلطي 2 داس

 ةعبتي و يتارلا توص ىلا رظنيا لب حور لك بعشلا عبت. ال نا كلذب دارااو هن
 ةارحلا جير 1

 نع ةيوجحم اسم رشدن ال نا مهفنل لاع حضوم يي يف لالا ارو

 ىصدوا 38-5 0 558 ىدان ناو ويقل: ىوساو دا نم ةلزلمو رشا لو

 يف هنوعمست يذلاو٠ رولا يف هراوق مالظلا يف مكس ةلوقا يذلا » ىتم ناسل ىلع

 5 ) حوطسلا ىلع هب | 91 نذالا

 نا ىلع لدب ا بالا ماب الئاق بياصلا ةراشا مسي لالا رس ىذلاو

 ١ قه (!؛ رس مسرور ٠٠١:لالم



 0 غل 0 روكا ١ ل

 لاق دقو بيلصلا دوع ىلع هتومو هللا نبا دسحبو ةيحلالا ميناقالا ثيلثتب هريشنت

 هتاسرا ىذلاو كدحو قيقا هلالا تنا كوفرع نا ةيدبالا ةاللا يث هذه »برلا

 ةلاهجو دوهلل كت يواصم ميسلاب زركتف نحن اما لوسرلا لاقو ١ ميسا عوسي
 ١ هللا ةمكحو هللا ةوق ميسملاف نيينانويلاو دوملا نم نيروعدملل اما متآلل

 يراقب
 اد تلا ىف ةيكملا هاا را سارا ره نال نأ كل دن ادن ةراطو
 نيحتالا مالكن او بلقلا نم ةبجحلا ةلزنب حورلاو ركلا نم ةملككأ رودصك نع

 ةدارالاو لوقلاو مهفلاد ىنعا باقلاو مهفلاو لقعلاب لوبقلا نحمس

 دليلا ةغب ةنهككا سيئر هجرتيو يئايرسلاب ةسمامشلا سيد ليجتالا أرقي د
 ءادخ هب يدان يذلا لق 2 الا نا لأ ةراشأت مهتدافا» بعشلا مهف لجال

 نورشنملا ةيلكو ميسلا هب قطني يذلا هسفنب وه ضرالا راطقا عيمج يف سادقلا

 تناكيا ف

 نامالا همام دنعو سعشلل مالسلا ليجالا ةءارق ءدب يف ةنهكأ سيئر حنو

 رخآلا يفو مالسلا ءدبلا يف هنري هنعش ىلا ةباتك ل سرا اذا يذلا كلاب اهبشت

 رشبت هلكشالم لسرا ىلاعلا ىلا هلوخد يف برلا نا ليالا يف ركذ دق ذا نامالا

 وه ةراشدلا ة<«ارق مدقتي ىذلا لوالاذ ٠ مكعدوتسا مالسلا لاق هحورخ دنعو مالملاب

 يعم اهدعب ةامالاو عرزلا لبق ضدالا : ىج يذلا رطقلاكو مالكلا لوقا دادعتسا

 تيب يا » برلا لاق اذهلو . عرزلا دعب ردحلا رطلاك ةريثك رامثاب قتل ةملككا

 مكمالس رقتسي مالس نبا كانه ناك ناذ تببلا اذهل مالسلا اّلوا اولوتف هومتلخد
 *) مكيلا تتري الاد هيلع

 حوارملا تدل ل كيد اخر هاما ججرستو ليج الا قوف حوارملا حّوامد

 هتمايق يثو هتايحيف هنومدخي اوناكنيرذلا ةكسنالملا ىلاو برلا ىلع حورلا رارقتسا ىلاريشت

 ه:٠٠9 اقول 0 ا ل و 0 ادوبي (9



 هد ...ليفالا ةءارق دعب ظعولا يف

 : 0 خا ىلا كلذ د نولازي 3 هتعاطل املا 1 9| مهيحوبو 0

 ناعالل 0 ضعلاف ا الخلا - 0 ءالظ ف 0 0 ماعلا 7 0: 0
 ةاهاس انسب ول هدوعص كاسعل قطا ةفرعم ىلا مثد اتا نورت

 ف موهرعسز راهطالا لسرلا م ماع ىلع نالد» روع لا ناخدو عملا روب نأ 5

 ةنيكل ١ همدخ ىلع 5 نالدبو 7 ةمافدسا ىلا تك و دوبللا اودر 0 30

 ةراهطلاو هللا قوعت لك سشلا ةسامسو

 ميارلا لصفتلا

 رهاطلا ىلومالا ةءارق دع ظعولا يف

 لوس مايا ل اااه » الْناَو نامزلا رحاوا نع ملكت يبدا سوماع نا

 ءاما ىلا شطعلا الو زيا ىلا عوشلسا ال ضرالا ىلا عودا اييشو كوكا كسلا

 قرشملا ىلا لامشلا نمو رجم ىلا رحم نم نوهيتيف برلا ةءلكح 0 ىلا لب
 ىراذعلا ىلع 0 مورا كتلاذ قا + نر دي ذل سرا هيك عيباط 8 نوفولح و

 اذاو توقلاب دسإلا ةامح نا م5 كلذب دارا دقو ١١ «شطعلا نمن انشلا ىلعو ناسا

 اذار ٠ هللا مالك يمه حورلا ةايح كلذك هتاكرم لطبتو هساوح فعضت صقدو لق
 اذهلو ٠ لئاضفلا مهنم يف نيككاسلا ناشلا ءاي لمكيو ىراذعلا نسح ريغت لآ
 مهمادغأ ا هاهو ةاعرلا رهسب كك ةاعرلاب ةنهككاو فارخلاب نينمؤملا ا هش

 ءام دراوم ىل أ مع اوريمسإو مهبعش صاللخ ىلع ة ةنهكلا هبال نأ مزأب 0

 !.1و ٠ ةيهلالا دكا! ملعو ةعنلا رارسا يع يتلا ةحاراا جورع ىلا مثوقوسيو ةايلا

 1: 2 نسوا 4



 عبارلا اصخلا ةو

 0 1 ا تار تارا داو كل اس عبرا ةسانرلا يرطب :بحنا نا كاوا دارأ

 ىجاعت عرا 0 يئلارخ 3 00 "ناك اي دئنمحو ل 0

 امنود هسفن 0 1 ا 0 يعارلاو اهينب يل رت يتلا 0 حم

 تتافعتحلا) 3 ماهسألا 5 ةحاعم نع ا الق م 0 01 تاركنلا م اهةناصد

 لاق اذكهر ٠ ركلاو رجالا لانب ىح ىلايللا كترهشلا 0 0 راحو

 يصقتسا نيكاسملا ابا تنكو جيرعالل الاجرد ىبعالل اتيع تنك يلا» قيدصلا بويا

 7-50 هنانسأ نيب مسا 0 آو ملا ظل اسما مطحأر هقرعأ 1 قوعد

 0 1 0 ا ينكح يف توماس ىلا لوقا

 دنع  تاومالاو ٠ امح لا يدألا 5 1 عوسو هللا ماما كدخلا 0 ال

 عجاحو «تقو ريغ يفو هتقو 1 كلذ لع نكعار ةةلكلابا زو ١ نارهتوكتمو هلت

 11 لل ا يش 10 ف ا نكسو ماعتو انآ 0 ظعو خدر

 1911 1 نط ف نارا رسما ملم

 بعشلال ةماعتو هتءارم ةسنهكلا مزلا سومانلا هللا ىطعا نيح نم اذهلف

 عمم تبسلا موي يف لخدو هيديسبب ةيكاطلا ىلا هجرب نم لوسرلا سلوب زاتجا امد
 نيلئاق ةءايلا ءاسؤر امهيلا لسرا ءاسالاو سومانلا ةءارق دعب دوبلا عم ىلا 3

 ءاق تقوللو ٠ سعشلا اطاخت ءازعو ظعو ةملك اكدنع ناك نا تاوشالا قتال

 ةءارق دعب ةنهكلا ءاسؤر نا ءانألا فر اذكه ٠ مهيلع زو راتخلا ءانالا 0
 ةءامحنالا ةعب رشلا طفح لبا 0 رسل نوطخ ةيدعلا خللا

 ليا ناو هنا مالك عامس كرم كيدتسلا ىدأف ١ اولمأت 1 نيسيدقلا ضعب نأ ١ ىلع

 ىلع مهسوفن أوفر ةئرطتحا ءالظ يف نيسلاطلا كمسلتمل هتمظع نم 02 رم رد! دلل

 لاق اك ةرخآلا دسم لجال اًضيا لب ملعلا ىنت ىلع طقف سيل هوبحاو بعشلا مياعت
 ا سواتودبت ؟ 0( 100 بوبا 0



 ةؤو ليمثالا ةءارذ لع, ظعولا يف
 كة ةوااخثللاال#"لل000071077700000 0 ممل مس لالا

 90 سدقلا ولا يل دهاش يري ناذ بذكلال ميسم 3 لوقا قلغا » لوسرلا

 0 ليي يدفن أ نوا و ون تددو دقو عطقن ال يلق يف : قرر ادنيلش 0 يى ل

 ٠ دعما

 59 )“ع ىلوخا لجأ م 0 ١

 لجما اود .هف تهدأ المخأ 11 أ .نالا سا ر ىسوم نع دوك كف كلاذكو

 نع 5 ةأاسلا روس ن< هيج 5 وأ ةئمادتحا كاك يل رعت نإ ةيضرلا ملك

 ل 4| ىنَح 5 ا< ف ةركعأا كد كباس تاك هيأ 00 ل سونا رق سيدها

 زد عشا ن ٠.6 ادع هنوك ق مر اذاو ةلظعو» ٠ كاس ىف نأ نود رء او 0

 ى# نأ اعاد يخت هميملا ناحكحو ل اسرلاو ه انكي مو 3 هد ناك مهيلا 87 صولا هم اغ

 : | حب اذا يكل لمع ا - ندد 0 را ُْف ما وهز لا لم اك

 سل اللا ضال ىلع ةريعلاو بعنلا 3 ةةنم 6-5 | نكي مل هرأ ع 0 ىهذلا

 ع ىلذك#ت وأ هللا يسهم نأ نع م ذل 01 09- صأخ نم ناب ذاودعألا ىرد 9-1 4

 نيحراش 2 ءاسؤر لعب 3 ليج الا نوأ رغب ادق ةمائسلا ءاسورر ناكر

 ليفت كسلا الر تاضللا لقا نالا نونتاال" يي لا 0
 مهداشراو بعشلا ةسائر يلوالا فقسالا رضيت نيح يرسسلا دسملا يف كلاذك ديلا
 , ارز ال 1016 « ذيل

 مسهيف تسال الو ميم نأ هاوس 15 ردش ١

 اوملع نأ توؤردت» 3 فيسأإلا ةرض# مهنا 5 ةنراو أ نك ران ف أذ اياملا يو

 هم
<- 

 بكلا تح سو ملعلا 2 ترزغو ةدارم تنااخ ء امل هنا محءاو ظع الو اوملس الو

 9 ةيمايشلا ا ءامسع ُى اونداو تعشلا اوظعي نأ يكتمل ءايالا م 17 دق

 نع فقسالا عنتما اذا » سداس 00 يف ءابالا دم ايك ةعببلا يف ظعاوللا اوأرش

 نال 2 ىفذشلا مياس داش ءالال 3 احالا مايا يف ظمولا عطتن ال ةعببلا ىلا مودقلا

 نعوا 001 ا.دكل ( رعبا ل 5 ميك 39 حر مس هاو هلأ هلا فى - اي 7 ١ له

 ةنيدع ماتلا يذلا عملا تادكو “٠ مهظعيو بعشلا يده. هنا سفنالا ريبدت ىلع



 دق سعشلا ةدافاو سئانكا ناينب لجال » ْاّلْئاَق رمأب نوال املا رصع يف طساد

 سئانككا عيج يف لب طق ندملا يفال ةهكت ظعولا ناطلس ىطعب نا انيضر

 نيسيدقلا ءابالا ظعاوم ةسمامشلا أرقماف ظءولا نع زو نهاككا ضرع اذاو٠ اياعرلاو
 هللا مالك اوامشيو ةعيبلا اومزالب نا مهيلع بحيث سعشلا اماو ٠ كلذل الها اوناك اذا

 يف ءابالا لوق. اوعمسياف ظعاوملا عامس نع نونوأهتت نيذلاو ةديللا ضرالاك قوشب

 0 ةعارللا ٍش ند رج ن# ةدكلا 2 نهاكلا ظعد أم كليعو ٠ ةئوط و عمج

 2 0 رأ ارمسأب ملكا َننَح ةنيكلا دك اكو بعشلل ةراع راصد 2 امور<ع

 كا م ةصلاخو ةلماك يلاب رسلا يف ليجتلالا ةخضن اولعج 0 ع1

 0و ارزقنا ليل كلا ذ تولع ىناعق كن ملا ىف اماذ 0 0
 همالك نركي ال ا اهسردد نأ ظعاو اا ا لا ٠ | عضاوملا

 وا فك ول لف ارهط نع لع 2 نيعماسلا بولف ُُش 000 د 0 ا

 4 نوكو نيلضافلا ءايالا| ريسافتو هللا ةنضلل اد ةيهلالاو ةيعيبطلا مولعلاب | 0

 ىلع كيطعت ال لوقلا نيصر نوكيو تعشلا م ” 4 ةداهشو همسلنر م تاطارس

 ردع 56 اع تحاضصا نكي مل نم نال «اتسالا رع مثالا رامخأو لئام هلأ كا |

 نهربي نا عيطتسي فيك ٠ ابآلا ريسافتو هللا مالك صحن : مل نمد هديغ مّلعي نا

 خرولملاو ةيدهملا ٠ ارالا نيب ىنعا ن اًوزلاو هد ع نيب زيعو ةهالا يلاعملا 0



 10 سايشلا ةزارك يف

 سماكلا لصفلا

 ا مقنل ) نكح زهدهد هل ةزاا "ف

 تازارك ىدسنو ةفالا"رارسألا ةمدخم كازا" تالث' رد ماكل نأ

 سعشلا ىلع نوزركحي, م٠ الدب اوناكراهطالا ءابآلا نال سعشلا ةظعو.م ساس

 ةسرملا ةمدللا تاعك مهنودشري د

 سدقلا لوةكح سدقملا لحضالا ةءارق دع انهاه لاستت ىلوالا ةزارككاف

 تابت" ذهابا هاه بفتسالا ناك نان": ليخألا قرا زول ا و يعامل

 . لصقلا رسفتا ادد ظعو هديت

 بسد رارسالا سندقت 1 ةعببلا يف يي مالسلا ىطعت دا ىر ةيناثلا ةزاركلاو

 ائاسرو ءاسنالاو سومانلا ةءارق دعبو » نماثلا باتكلا يف سمملقا ةيصو

 هللا ةبحمو محءسملا عوسي انبر ةمسن الئاق ةعيبلا ىلع مسترملا ملسيلف ليجنالاو رابخالاو

 كادور م عيمجلا برا4 ”. نيمأ مكعم# 0 3 0 ل رو بالا

 : ا ل بطاخ# مالككا اذه دعبو

 ىلوط » سايثلا لو ذا ةسدقملا رارسالا ةلوان» لسق ريصت ةثلاثلا ةزارككاو

 أهعفريو اهعبا بنكي سدا حورلا نال ةعبباا يف ةواقدلاب نالا ةزئاف يك يلا سفنال

 ») ءامنلا ا 9

 هنا ينعا هللا رارسما ةفرعم ىلا سعشلا نودشري ىلوالا ةزاؤكلا يف ةسماهشلاو

 انه دس ىلاغلا مونقالا 0 مناقالاو هكا ى ثلكفز ةلماسلاو كادلا 8 دحوم
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 ارظنحي ناو دخلاو ةحبستلا نعت كلذاو هتوهالب انكرشاو هتبعن انيلغا ضنلفمل

 احلا ريم مش نركب 5 ابكر لالا ةءارف 0 اهرععت ىلا اباصولا مومول#ب

 ._.ظفحو هظاقتلا ىل دهتحم نعشلا ناكر ةيفطالا لك, رت لالا الا ل1 هت



 دومر وه امنا ميدملاو تونوكسلاو نيبارلا نع ةقيتعاا يف بترع وه ام ناد

 لجال مقلاو لوقلاو لعفلاب هو>كدعو هللا 1 ناو ٠ برأ دلال ةمد:ل لالظ وا

 هما ع اند 0 هو انل همملعت

 ب

 ةدعرو فو نسفحا فوقولا ىلا نيرضاللا ةسءامشلا هش ةئاثلا ةاركلا يو

 نالو ميذملا ىلع هدسجب لجيل ءامسلا نم دم>ولا ةئبا لسريل روفانلا عرب ىضنرا "6

 ىلع هتاريخو كمعل ضيش سدعقلا درر هفدحرو راقوب ميدملا 0 نياق 4 كيدلملا

 هام رو هردحو هير هللا 0 مهمصعل عمم ةحلاو مال ١ ادعس ناو٠ نيل

 هحور 0 هعمل كسس>- ةهو٠ مهع'و الو م.امدقتب يفتر ين باالل اواسوت و

 ةيسايملاو هيكل ] رهط 1 هن دو عملا ءانبا رااس لجال هدود> نم اويلطيو يرزعملا

 تاب رضلا لكو ةمقناا كالم نم ناكك١ كلذ نوديو نيرضاخت نارفغلا حنو

 هنوهالب ميذملا ىلع هللا نبا روض ىلا بعشلا سامثلا هني ةثلاثلا ةزاركك ١ يفو

 ءاقصو باعلا ةراهط اود ءمسل 01 هلوح ةكتذللاو هيلع 0 حدرلا باو هتوسانو

 ره نحس هتايفصاو صالخلا ةدلاو ةءافش اودمتسبو برلا دس> لوبقا ريمضلا

 صلت ١ مهءري نا سليف نم اوبل لكسملا يف ديبعتلا ىلا اومدق نيذلا نا » بونكم

 عيمج نع بلطلا اومدقب ناد « عوسل الاق اهالكحر سراردنال لاق سليفو

 قوملاو ءامحالاو دعابالاو براقالا نعو اهكسحوا.و اهئاسور نءو هللا ةءبب. لك اوم
ٍ 0 

 أاودوف نيدلا

 سعشلا نوذملتن نيرذلا ةنهكلا نا مهفي تازاركلا هذه يف ةعببلا تنتر امو

 3 مهسوهذ صال. اديفم نوكي. مع لب ةلمارلا رومالا اقر مهوبطا#ب الأ مييلع

 هما و ميسملا ةأمحو نامالا دعاو# مهومسلعي يأ لئاذرلا 00 اودعتسو لئاضفلا اوعش

 ىلع هللا طخست ىتلا اباطالا ةفرعمو ةيهلالا اءاصولاو انصالخ هت ةرثكو هتومو

 2 أاوعسسلو رشبلا بشفاوعو ةمحرلا لامس نع مهوبطا# د ١ همر نرعمط» نيدلا

 نيحار نفاخ حالطصاو نيهباتلا 01002 نيافاعلا ةظشو نيطقاسلاا ضايأ



 ه4 سايشلا ةزارك يف

 هيظع ىعدي اذهف ملعبو لمعي يذلا نا» لاق يذلا تببلا بر نم ةاذاخنا

 )١ « تاواهسلا تيك

 توصب الأئاق اق سدكقللا ٌثولاثلا ل لصتالا اق نم ناف ةزاركلا هذه دعبو

 ىلاو انيدل يلا همالك لجال تاكربلاو ركشلاو جيسلا مفريو ميسملا عمسل» لاع

 ايكوم لوس لاَ أمسد كلذو )»ع سودعلا ىلحا 3 1 0 يذلا همأ

 ل هب نيكاش سلا عوسي برا مساب لككا نكيلف لعف دا لوق نم هيف متذخا
 هش ةريثكص رااب يقَأد هللا ةملك نوكّتَل باوصلا ةءاغ يف سما وهو . ؟) « بآلا
 0 5 ليصلو ني.ركاش اونرك » لوسرلا لوقك ةبصنلا يف معطلا

 0 نم تو ت01 2-0 لك ضعف مكضعب نيدكانو تلف

 نم دلو يذلا نكلا هسلصو هللا نبا نحو ثولاثلا رثش 2 0 ا عنارشلا

 اوامعا » قداصلا هلوقك ةنيه ةذيذل امنا لب ةيَقُث اءاصولا نا ال رب هاااصو ظفحو

 دب اك + 1) 6 قلتش يلحرب يل :يرين كال مكتنتال ةكلار اريل كيلع يريذ
 هلك ايوثكم جردلا ناك يلا لاقزل ه.عطا يذلا باّمككا جرد يف انل مسرف

 ليولاو رعشلاو بدنلا هيف !رطسمو جيراخو لخاد نم

 رعشلا اما ٠ هموتخ هللا نبا كذ يذلا سدقملا لمحت الا رفس جردلا كلذب ديري

 دنا هى سص لا و ىلوط 0 ا وه اك مهدي واسإلا جاهتبا ىلع 58

 مكك اموتت ل نا » سنك انك ةاطألا ةمقن ىلع لدي بدتلاو. ) « اهظفحيو

 ند دحأ دلوي م نأ 0 سكب 13 نيكمرلا ريغ ك]اله ىلع لدي ليولاو 00 44 353 ٠

 يف راص هنا دهشو يبنلا لك اف. 79 « هللا توككم لخدي نا ردقي الف حورلاو ءاملا

 انف دلونو حرا م عما هممت اةولو ىد همم هللاو ٠ ولحلا دوش 4ث

 هعمانو ملاعلا انه ًانغلل صاللا راعا

 ١و : س يدار كص "ص ام : س ىلوك © 585286 خيه غ١

 ه5: بانهم (7+ وس: و اول (خ جم: د افلا( |( 881 1ع و



 ةيييانلا

 نيظوعوملا ميلعت نعو ةسدقملا بدتكسعلا ةءارق نع حرشلا اذه يف انهرب امم

 هيضم ةرانم اهنا بيبللا يراقلا مهفي نينمؤملا ريغ لجا نمو مهنع ةبلطلا بيرقتو
 رهاطلا هدسح ىلا لامخو زمر وه ىدلا ىسوم سومأت ثناك' اذا برلا بسد مادق

 رهظ» نا ىلا ملظلا عض وألا يل يضلا جارسلاك ناك هنا لسرلا ةءاه سرطب هل دهش

 داوط 1 (اييداهس نون تكف رشنلا تواف يف نامملا كاركلا ىربشت و دا
 مرر 5 ترا يحال افاتمي ةطاسوب ل1 تفرش رشا كو هللا هيمن راب

 ١ رايتخالاو اضرلاب هيلا م ذجو أهرساب

 هب معنا هتمايقو هتوم نعو برلا ةامح نع اربي ىذلا ءىضذملا ككل 1

 2 1 ل هتلر يذم 61 ل
 هلأ را اذهو 0 نافوط كلون مدع ىلع 6 كل تأ هتنردو ون تندو هندد

 لو وه اذ_ه رمخلا ىلعو يدسج وه اذه زيخلا 1 .هاكل لود مدع

 همدو هدس#جل ءامسلا نم هللا نبا لراكسحأ كلا رض رافلاو را ره اش اع

 نيوعءوملا دملتي هنم ةرداصا' ةعشالاب و الملا ىلع اري ىذلا نهاككا ا

 د... ةكرشل مهسوفن اودعبو ةملكلا عم اوصخيل يقتسملا طارصلا ىلا مهدشريو

 5 ىدلا ناكمعملا ات هب 0 هرشمامف مو 0 ال يبل ةمبسلا سور ,ءااك برلا

 0 بوعجأ| تلف ا 0 ء يطعياو هم هعد رط ا ههحو ماما برلا

 2 مر ا اوراصو مار ا 5 1 ىقح ةراع املا عاجسال | 00 هب وذلا

 نيرر شامر

 6 و .



 هحعستنا أ

 ا ل ىلا ا ا +. عبس و14 نارتو ثنل ةداه كلا
 هم يم هيا ٠ هه الإ كلذك 1 ءأأ 81 توضلاك

 «4.ها

 تس مليا 5 - 8 /

 هكر و ا 58 ع يبيح

 اد نوح,
 ىآادد 4
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 هكندم رب رس ىلع هعم تلراسسل





 ليوالا ةرانلا

 هروضحو هتلترو رهاطلا سادقلا رع

 لوالا حرشلاا

 ةديدلاو ةقيتعلا تكلا نم هيلع ناهربلا»و سادقلا رس يف

 لودالا لصفلا

 يناثلا لصفلا

 هيما لصقفلا

 عبارلا لصفلا

 سمانا. لصفلا

 سدامسلا لصفلا

 عباسلا لصفلا

 نماثلا لصنلا
 عساتلا لصفلا

 0 رشع دحا وهو

 0 رهاطلا سادقلا بس يف

 ٠١ رهاطلا سادقلا اين َْى

 ١ رهاطلا سادقلا ةهام يف

 ليحنالا نم رهاطلا سادقلا ةمدقت ىلع ناهربلا يف

 ١ سدمملا

 سيدقلا لئاسر نم سادقلا ةمدقت ىلع ناهربلا يف

 5 لسرلا رامخاو سلوب

 سادقلا ةمدخ نا ىلع ةقيتعلا ةعبرشلا نم ناهرإلا يف

 دز رهدلا ةياهن 9 مودنو ناكم لك يف نيك

 ميسا تونهك نم سادقلا ةمدقت ىلع ناهربلا يف

 "5 ديالا ىلا

 0  سرمانلا متابذ نم سادقلا ة0ذ ىلع ناهربلا يف

 مه 0 ةعببلا تاديلّتت نم سادقلا ىلع ناعببلا يف
5١ 



 6 هو

 رس وه سادقلا يف مدقملا برلا دسج نا يف رخال لفل
 5 اناطخلا ةرفغأ ةحسدو

 ؟١ اهريغ ىلع سادقلا ةمدقت لضف يف رشع يداأا لصفلا

 يناثلا حرشلا
 لوصف ةءبس وهو هتنترو رهاطلا سادقلا ةئمه يف

 6 ةعمبلا تاديلقت ىلا دانتسالا يف لوالا لصفلا

 0 مركلا سادقلا ةمدخ عضاد يف ىلاثلا لصفلا

 0 اهئازجاو سادقلا ةمدخ فئلأت يف كثلاثلا لصفلا
 ها وكلا ىلا هنرتلاو طيرلا كو كاتملا لسع عبارلا ل

 1 سادقلاو ةالصلا يف دويتلاو مايقلا يف سماذحا لصفلا

 عرق 2 ام هفمة كو أ_وهعمجو نيدملا عفر 4 كرم داتملا لصفلا

 هسسسسسورو سارا عقرو ردصلا د

 1 سادقلا 3 ه«تاكزحو نهاكلا ناعفأ ةسن 8 عباسلا لصقاا

 ثااثلا حرش ءلاعلا ميرشلا

 اهلاتكلا ةيفيكو ةقيتعلا ةعيرشلا دايعا يف لوالا لصفلا

 4 د
 ” ةديدخا ةعبرشلا دامعا يف يلاثلا لصفلا

 ارم رهاطلا سادقأا تاقوا يي ثلاثلا لصفلا

 مْ رهاطلا سادقلا روضح يف عبارلا لصفلا

 4 رهاطلا سادقلا روضح دئاوف يف سماّا لصفألا



 حابب يبس بيب سيببمه 2 يشم سس )#سأببييييببببب ليييس مم

 44 0 نرد

 لا سادقلا روضح ن يقعت يتلا ةرورصضلا ْف

 ةناغلا ةراثملا

 5 رهاطلا س ادقلا عضاوم 6

 لوالا حرشلا
 الصف رشع دحا وهو اهب قلعتب امو ةسنكجاا يف

 لوالا لصفلا

 ىلاثاا لصفلا

 سلاكا لصألا

 ارا لصفلا

 سماكسا لضفلا

 امسلا لصفلا

 عباساا لصفألا

 نمانلا لصفلا

 عسانلا لصفلا

 نيشاملا ب( يملا

 سنادكحاا باوبا يف رشع ىداللا لصفلا

 هي سناركواا ناينب ةناغ :

 15 ةسنكل |! «ايما يف

 94 سنائكلا ك0 ةءنركص يف

 ١ هليوأتو سادقالا سدق يف

 ةينلسا تحت صني يذلا فقسالا ىبك يف
 ١١م ١ ردا عا و

 ١١1 يوحي امد سدّملا تب يف

 ١١7 هنيع نعو يسركلا ماما مثذاا بصنل يعادلايف

 ١١١ اهليواتو رادلا يف

 يول امو سوقانلاو ةغبصلا نرجو ربدملا يف

 ١4 رادلا

 ١م هباسساو نييزبردلا ْ

 اادوفب



 لوالا لصفلا

 يلاثلا لصفلا

 تس عار ل 1

 عبا رلا لصفلا

 سماكخلا لصفلا

 سداسلا لصفلا

 عباسلا لصفلا

 نماعلا لصفلا

 عساتلا لصفأا

 رشاعلا لقفل

 يناثلا حرشلا

 00 ةركق وهذا (سدفملا ميدملا 2

 سدقللا ميذملا يف
 ياا الا

 ميذملا ةيطغا يف

 ىحلا بيلصلا ةراشا

0 
 هل را

 ثلاغلا حرشلا

 لوصف ةيناث وهو اهسيدقتو ميذملا يللادا يف

 لوالا لصفلا

 يناثلا لصقلا

 كلا ةعنلا

 عبارلا لصفلا

 سماخلا لصفلا

 سداسلا لصفلا

 ساكجحلا ءاطغو ةدمصلا يف
 ةريغصلا ريفاوالا 4

 كم لإ تالا هن الا هسا ف
 سأدقلا

 اسهناواو ميذملاو هكا

 ةسدقملا عضاوملا سيدقت ليوأت يف

١ 

١ 



 هضاوملا ْى رارسالا هم دج نح أملا سادلا ُْف عباسلا لصفلا

 ١ 9 ةسدقملا

 3 ةسدؤملا ىلاوالاو عضاوملا ريقوت يف نماثلا لصفلا

 ةفااشلا ةرانملا

 ١94 رهاطلا سادقلا رس مداخ نهاككا يف

 لوصف ةيناك ىلع لمتشيو حبذا مادخ يف

 "0. ًالاجا تونهكلا يف لرالا لصفلا

 1 اهددعو تونهكلا تتارء يف ىلاثلا لصفلا

 "6 مل اماما ددعو سايشلا ةحرد مدق 8 كلاثلا لصقلا

 51١ رابكلا ةسمايكلا ةمدغ ىف عبارلا لصفلا

 4 هفاصواو تونهكلا يف  سماخلا لصفلا

 51 ةسائرلا ناطاسو ةيربخلا يف 2سداسلا لصفلا

 ناطاسلاو ةسائرلا هل ةيمور يسب حاص نايف عباسلا لصفلا
 ا ةعببلا عيمج ىلع

 ةفئاطلا ديب يذلا ىكلاطنالا ىسرككا يف نماثلا لصفلا

 مع ْ ْ ةينورأملا

 يناثلا حرشلا

 رص( ةعس ىلت لمتسيو رارسالا مداخ نهاكلا صحي مف

 +486 لجو ةنهكلا ناص# هعب رونو برلا كاسح نا 4 لوالا لصفلا



 6 6 مهل

 نود رارسالا سدّ نا نهاكلت زوج لهيف ىلاثلا لصفلا

 "4 اهرائش نا

 "ه١ أعم اوسدس نا ةثلثوا نينهاكت زوجي له ثلاثلا لصفلا

 ةمدخ نع عنتي نا نهاكلا ردي له يف عباراا لصفلا
 10 ُثاريغب اهلك هتايح سادقلا

 166 سادقلا ةمدخ ىلع

 57* سادقلا نع نهاكلا منت ةتيمملا ةيطخلا له يف © سداسلا لصفلا

 ةهطره وأ 1 وأ ةيطخ ف اريفس نم له 4 عباسلا لصفلا

 0هاكسلا دفا نم تام اق كساد نوكلا
 ؟ 5 حلاصلا

 مونتلا وا ميلا لثم ةيندملا ساندالا له يف نماثلا لصفاا

 ؟ا/١ سادقلا ةمدخ نم عم مالتحالاو

 58١ سادقلا ةبتر نم نداككا روطفلا عني له يف عساتلا لصفلا

 الصف رشع ينثا ىلع لمتشيو ةسمامشلاو ةنبك ١ سبالم يف

 "6 هل سادقلا باش باس ُُي لوالا لصفلا

 "م4 سارلا يلجر ف تازوه لاو لعنلا دش ْي يلاثلا لصفلا

 1 ةنوحلال كلل اى ىلا تلاثلا ناضل

 4 0 رحلاو رانزلا دش يف عبارلا لصفلا

 1 سارلا ىلع ةفصخملا عضر كا ل شمام لصف

 1 ليسرطتلا ١١ نيداسلا لصناا



 سن نيمكا ا وا نيدنزلا سد يف عباسلا لصفلا

 04 ةراقغلاو ةلدللا سل يف نماثلا لصفلا

 5-5 ءاسورلا عرد ْي عساتلا لصفلا

 علا ءاسؤرلا بات يف رشاعلا لصفلا

 سا ءاسؤرلا اضحك رثع يداحلا لصفلا

 هنيمس فةسالا ةكسع يذلا سدلصلا يف رشع يىفاثلا لصفلا

 90 ءاسورلا باوتا ةممبو

 ةعبارلا ةرأنملا

 لوالا حرش

 لوصف ةينائ وهو نهاكلا دادعتسا يف

 مايا ْث ةعمبلا ىلا ةنهكحلا سيئر مودق يف لوالا لصفلا

 سس ةحرافلا دامعالا

 ا سادقلا ةمدخل نهاكلا دادعتسا يف يلاثلا لصفلا

 تف ةمعنلا ىلط 2 ثلاثا لصفاا

 "406  ةراهطلاو ةمخاو عوذخار ناعالا بأط ْ عبارلا لصفلا

 م للا ةالص يف س.ادلا لصفلا

 عما ةسمامشلا لدترتو عملا داقيا يف >> سدام 'ا لصفلا

 مود ةنهكلا سنئر ىدبا لسغ يف عباسلا لصفلا

 ه4  تونهكلا باش سلو ملاعلا بايث ماخ يف نماثاا لصفلا



 نسم ل

 قانلاجفلا

 لوصف فس ىلع 0 داما ةدمص ُى

 رمخلاو برلا كدسح ةدام وه ريقحا تأ ْ لوالا لصمألا

 0 4م هذا

 ؟5ةريمنلا ما برلا دسمل ةدام ريطفلا ناك اذا امف ىلاثلا لصفاا

 «الا/  ريمخللاو ريطفلا زيا ن٠ نابرقلا ىلاعم يف ثلاثلا لصفلا

 لذ مم سدقألا مدلا ةدام نييعت 2 عبارلا لصقلا

 460 2 نابرقلا يف ريخلاو زبحلا ةيفيكو ةيكايف  س.اخلا لصفلا
 ا اهريخستو نيبارقلا عمج يأ يلي ضاذزتلا هرختلا

 2 ةينيصلا يف اهعضوو نيبارقلا ةمدقت يف عباسلا لصفلا

 توك ساكواا ف ءاملاب رمخلا جم ْف تفاعلا لصفأاا

 559 سبعشلاو ةنهكلاو رارسالا ريخست يف عساتاا لصفلا

 ةسماخلا ةرانملا

 ٠08 دسجلاب سلا روهظ يفو رارسالا مهلجا نم مدقنُت نيذلا يف
 لوالا حرشلا

 ادسمتم ملاعلا يل رهظ يذلا هللا نبال روخبلاو جيبستلاو بلطلا ميدقت يف

 لوصف ةتس هضو

 يذلا اناباو هللا سودقو نوسلاب ريك ةءارق يف لوالا لدفلا



 يلاثلا لصفلا

 كلاثلا لصفلا

 عبارلا لصفلا

 سماكخلا ىللصفلا

 لوالا لصملا

 يلاثلا لصفلا

 تلاقلا للا
 عبارلا لصفلا

 سماّد-ا لصفلا

 0ع بيبلصلا مسرو ثولاثلا ةحبست يف

 ع١ ةلوبقم نوكتل ةالصلا طورش يف

 3586 ةالصلا طورش رئاس يف

 60ه ةكمالملا ححسممسسل ف

 ةحافلاو نارفغلا ةالص يأ هباسألا ةءارق يف

 1477 كلذ ىلب أمو

 لوصف ةسمخ هيفو هيسيدق راكذت عم صاخلا ديسلا يف
 ١*4 صلخلا دمسلا راكذت يف

 386 صالخلا ةدلاو راكذت يف

 10 ةكنالملا راكذت يف

 عاب نيسدقلا راكذت يف

 44 ةعيبلا ءاسور نم نارفغلا ةاطعملا جياذملا يف

 كلاشلا حرشلا

 سادقلا مدقي مهلجا نم نيذلا نينمؤملا تاومالاو ءايحالا راكذت يف

 لوالا لصفلا

 يلاثلا لصفلا

 عبارلا لصفلا

 4 لوصف ةيناع هيفو

 ةصاخو اعيمج سانلا نع بلطلا بيرقت يف
 0 ناعالا نب نع

 ع ىضرملا نع بلطلا بيرت يف

 5٠+  نينمؤلا ىلوما لجا نم ةبلطلا بيرقت يف

 نيدهعلا نم رهطملا دوجو ىلع ناهيبلا يف
 5١ قيتعلاو ديدمخلا

30 



 هس

 يوذو نيدلاولا نع بلطلا سرقت يف -20سماخلا لصفلا

 64ه تاسشالا

 نيسيدقلا راكد عنصي نا بجي فيك يف 2 سداسلا لصفلا

 0 ةسلا مايا يف تاومالاو ءامحالاو

 4/١ هسةن نع باطلا نهاكلا ب ُْف عباسلا لصفلا

 322 را الا الوش اح نهال !١ لات نماثلا لصفلا

 ةشداسلاب ةواثملا

 نهاكلا لجال ةملطلا ميدعتو نيظوعوملا ملعتو ليجالا ةءارق ْ

 6 نينماوملا ريغ لجالو

 لوالا حرشلا

 هللا ةملكمهيواق يف عرزتل نيظوعوملا نع ةبلطلا بيرقتت يف
 لوصف ةدلث وهو

 0 باطلا ب رفشو نيظوعوملا فانصا ْ لوالا لصفلا

 ا 1 نيعئاطلا ريغ نعو

 ترا نسحو ةافاككا عم ةفرعملا باط يف ىلاثلا لصفلا

 :ظوعوللا لجال ا ناظ ممل :١
 نيماتلا لجال ةرفغمللا يلط يف كيلاثلا | لضفلا 0 0 5 :

 يناثلا حرشلا
 ليلهتلاو رومزملا عم تاياسملا ةءارق يف

 را ها ا ]شفة كنك ١
 نسا فوقولا يش لوالا لصفلا 23 سلتا ذ قولا ىف



 ااا اس _ سس ا سس سى ل سي سس تآذآ همس مس سس سس

 ةءارقو يسركلا ىلع ةنبكل ا سئر سولج يف ىلاثلا لصفلا

 900 ةناسملا
 0 عفرت ناد ةثالثلا تاسيدقتلا يف كلاثلا لصفلا
 بنك نم ةحبستلا هذه قدص ىلع ناهرإلا يف عبارلا لصفلا

 ٠ ١© راصقلا سرطب يار ةصانم نمو ةءببلا

 ه١ اهمدق نم ةججسللا هذه قدص ىلع ناهربلا يف سماخا لصفلا

 نما ةيسفلا زو قدم ىلع ناهربلا يف سداسلا لصفلا

 0 ةهلالا بابسالا
 0 رطعلا ةالصو ةبسنلا هذه ىنعم يف مباسلا لصفلا

 ةءارق ناتبسي نيذللا ليلهتلا» رومزلا يف 2 نماثلا لصفلا
 65 ليخالا

 ثااثلا حيرشلا

 ةسدقملا سكلا ةءارق

 هك لوصف ةسمح هيفو

 >5 ةلاسرلا ةءارق يف لوالا لصفلا

 ةءارق لق ةنهكلاو سعشلا دادعتسا يف ىلاثلا لصفلا

 ماو ليجمالا

 ماب ليجالا ةءارق يف كلاثلا لصفلا

 م14 ليجتالا ةءارق دعب ظعولا يف عبارلا لصفلا

 ه1 زكشلا و ةسمايغلا ةزا5 ىف“ ' يك هاقلا لصتلا



 ةنراوملا جيرات ةحوسوم

 ةينوراملا ةيكاطنإلا ةسينكلا خيرات :ةنراوملا خيرات ةعوسوم - ]

 ليثئربغ ليئاخيم يروخلل مويلا ىلإ روصعلا مدقا نم

 520 ءص 4 يالا

 ؛يهيودلا نافطسا كريرطبلل ةينوراملا ةفئاطلا ةكراطب ةلسلس - 2

 59 ءص 0 .ينوترشلا يروخلا ديشر قيلعتو قيقحت
 اشش شعل 1 كاسفلا ةرثفلا نم ةنراوملا ةففاشا كاران -5

 510 ء«ص 0 .مناغ راطخ فسوي ل نيرشعلا

 كادششا تاتش هش راك تانشسمم ةتزاونلا ءاهشت 4

 نوطنأ كريرطبلا اهرشن نيرخآو الوجح كريرطبلا داهشتساو

 ند كل نسل ةقرشلا شكانكلا دادترا يف ةينوراملا دشلا ب5

 .ةيقرشلا سئانكلاب ةنراوملا ةقالع نع قحلم عم ليئافور

 1 ل م

 سرطب سقلل (1927 - 1745) رصم يف ةنراوملا خيرات - 6

 .يربوخ

 نويلبيب ةبنكمو راد

 نانبل - ليبج
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